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além deste corpo principal,  
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e ainda GUIA DE VERÃO 2
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HOJE GRÁTIS CENTRO SEGUNDO  
DE SETE GUIAS

150 mil alunos  
inscritos nos exames 
Os exames nacionais do en-
sino secundário começam 
esta sexta-feira, estando ins-
critos quase 150 mil alunos, 
que deverão realizar 263 mil 
provas, segundo dados do 
Ministério da Educação.

Ucrânia: Costa  
ouve partidos
O primeiro-ministro vai re-
ceber esta sexta-feira os par-
tidos políticos com assento 
parlamentar. A convocató-
ria serve para que se pro-
nunciem sobre o pedido de 
adesão à União Europeia da 
Ucrânia, Moldávia e Geórgia, 
depois de conhecido o rela-
tório da Comissão Europeia 
sobre o tema. O assunto não 
é unânime na UE.

Portugueses  
gastam nas férias
Os portugueses estão entre 
os europeus com mais von-
tade de viajar e estão, para 
tal, dispostos a gastar mais 
dinheiro, face a 2021, nas 
férias de verão deste ano, 
o primeiro já praticamente 
sem restrições relacionadas 
com a covid-19. E6

Medina sobre a 
pressão no SNS
O ministro das Finanças afir-
mou esta quinta-feira que a 
pressão no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) “não decorre 
de nenhum condicionamen-
to financeiro”, mas antes da 
falta de pessoal, adiantando 
que “seria mais fácil de re-
solver” se fosse esse o cons-
trangimento.

24h

“Trump é Nixon 
com esteroides” 
– 50 anos do 
Watergate P29

Os melhores 
cortes de carne 
para a época  
dos churrascos R18

CINCO ANOS DE PEDRÓGÃO  
SITUAÇÃO ESTÁ MAIS  

PERIGOSA DO QUE EM 2017 P14
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“Porque é que não finjo que estou feliz?” 
Reportagem com as vítimas P16

Governo não paga SIRESP e deixa  
rede de emergência em risco P17

As chamas deixaram um rasto de destruição ao longo de 47 mil 
hectares. Cinco anos depois, revisitamos a dor de quem tudo perdeu  

e ouvimos os avisos dos especialistas. Pouco ou nada foi feito

Governo 
preparado 
para tirar 
poder à 
Ordem dos 
Médicos

Ministra disposta a 
recorrer a formação de 
médicos no estrangeiro 
para contornar faltas em 
várias especialidades P6

Há Urgências 
com 80% de 
tarefeiros P6

Disparam 
pedidos de 
ajuda de 
grávidas P7

Quem é o 
diretor de 
comunicação 
do Governo

Pragmático e  
ambicioso, João Cepeda 
deixou um negócio de 
sucesso para trabalhar 
com Costa P12

Ventura 
defende teoria 
que inspirou 
massacres

Sem qualquer base 
científica, teoria da 
grande substituição 
tem feito caminho na 
Europa e nos EUA P13

Costa visitou 
sete países 
europeus em 
dois meses

Primeiro-ministro quer 
aumentar influência lá 
fora e tem privilegiado 
contactos com líderes 
europeus P8

> Condições de vida pioram 
apesar do recuo do desemprego 
> Cáritas e Banco Alimentar 
apoiam mais famílias do que  
em 2019 > 70% têm trabalho P20

Aumento 
da pobreza 
não aparece 
nos dados 
oficiais
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Duelo

Estados-membros. A senhora 
Lagarde tenta repetir o que 
Draghi, no mesmo lugar, 
conseguiu em 2012 aquando da 
crise das dívidas soberanas.

DARWIN
O jovem uruguaio do 
Benfica fez um 
excelente final de 
temporada e agora 
foi transferido para 
um dos melhores 
clubes do mundo, o 
Liverpool, pelo 
astronómico valor de €75 
milhões (podendo chegar aos 
€100 milhões).

SALÁRIOS EM ESPANHA
A federação espanhola vai  
pagar prémios iguais em 
percentagem às seleções 
masculina e feminina de futebol. 
A pergunta impõe-se: e cá,  
para quando a medida?

Capitólio, dias antes de deixar a 
Casa Branca, conclui que não se 
tratou de nada espontâneo, mas 
antes de uma “tentativa de golpe”. 

RUTURA NA SAÚDE
O caos sentido nas urgências nos 
últimos dias, em particular nas 
urgências de obstetrícia e em 
particular na zona da Grande 
Lisboa, trouxe de novo a público 
as dificuldades do Serviço 
Nacional de Saúde. Marta 
Temido já anunciou um plano de 
contingência e outro mais de 
fundo para atacar o problema, 
nomeadamente a sangria de 
médicos dos serviços públicos.

BANCO CENTRAL EUROPEU
Face a uma escalada dos juros da 
dívida e prémios de risco, o BCE 
decidiu esta quarta-feira, numa 
reunião de emergência, acelerar o 
desenho de um novo mecanismo 
contra a ‘fragmentação’ entre 

UE decidiu abrir um procedimento 
de infração contra o país... por 
violação dos acordos do ‘Brexit’. 

TURISTAS
O número de turistas na Páscoa 

aumentou face ao registado em 
2019, último ano antes da 

pandemia. Em abril, o 
nosso país registou 2,4 
milhões de hóspedes, 
mais 1,6% do que no 
mesmo período de 2019.

SEM BEIJOS
Os Emirados Árabes Unidos 

anunciaram a proibição do 
filme de animação “Buzz Lightyear”, 
da Pixar Studios, o primeiro da 
produtora norte-americana a 
conter uma cena de beijo entre 
duas pessoas do mesmo sexo.

TRUMP E O CAPITÓLIO
A comissão que investiga o papel 
de Donald Trump no assalto ao 

SANTOS POPULARES
Apesar de ainda 
vivermos em 
pandemia, e dos 
números elevados de 
infeção por covid-19, a 
verdade é que o clima 
pós-pandemia já se 
sente e vive, como ficou 
bem patente na celebração 
dos Santos Populares em Lisboa. 
Referência ainda para a vitória da 
Madragoa no habitual concurso 
das Marchas Populares.

‘BREXIT’ VIOLADO
O Reino Unido já deixou a União 
Europeia, mas os diferendos entre 
os dois lados continuam. Agora, a 

mgsilva@expresso.impresa.pt

Por Martim Silva

A Semana INFLAÇÃO
A taxa de variação homóloga do 
Índice de Preços no Consumidor 
(IPC) terá aumentado para 8% 
em maio, face aos 7,2% de abril, 

o valor mais alto desde 
fevereiro de 1993, 

revelou o INE. 

DROGA
Todas as semanas 
surge uma nova droga 

no mercado. E a canábis 
adulterada preocupa. 

Além disso, Portugal é dos 
países onde mais aumentou o 

consumo de crack. Conclusões 
preocupantes do relatório anual 
do Observatório Europeu da 
Droga e da Toxicodependência. 

WATERGATE
O maior escândalo político da 
história dos EUA e o maior furo 
jornalístico de sempre 
aconteceu há 50 anos. 

de aceleração automóvel. Ora, é nas elevadas taxas 
de aceleração que são registadas maiores emissões 
de poluentes atmosféricos, resultando evidente que, 
no cenário atual da cidade de Lisboa, não há redução 
das emissões com a redução da velocidade de circu-
lação, pelo contrário. Não existindo especiais ganhos 
ambientais, poderíamos alegar que eventuais ganhos 
na segurança rodoviária justificariam esta opção, no 
que seria um compromisso entre o meio ambiente e 
a segurança rodoviária. Assim, podemos afirmar que 
existem ganhos na segurança rodoviária ao reduzir a 
velocidade máxima de 40 km/h para 30 km/h, como 
a proposta da esquerda pretendia em Lisboa? Um 
documento da Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária (ANSR) identifica que velocidades de cir-
culação entre os 30 km/h e os 50 km/h representam 
valores baixos de perigo para ocupantes das viaturas 
e peões, sendo que no caso dos 30 km/h existe uma 
probabilidade máxima de se evitar o acidente. Pode-
mos concluir que não existem vantagens evidentes 
na redução da velocidade de circulação em 10 km/h. 
Infelizmente, muitos têm cometido o erro de promo-
ver a ideia de que no centro do futuro da mobilidade 
das cidades está o confronto entre o automóvel e os 
meios de mobilidade suave. Uma perigosa demagogia. 
Devem ser promovidos consensos para uma efetiva 
transição nos modos de mobilidade, para os quais não 
contribui este ativismo cego, sem fundamento, não 
participado e sem visão de cidade, sob pena de desvir-
tuar a importância e a adesão de todos a esta transição 
para o futuro da gestão das cidades.

NÃO O desafio de pensar cidade contem-
pla a reflexão de inúmeras variáveis 
que concorrem para um objetivo: o 

sustentável bem-estar da comunidade que nela habita. 
Um dos temas emergentes das cidades do séc. XXI é, 
claramente, o da mobilidade. Em Lisboa, foi bandeira 
de diferenciação eleitoral. E, recentemente, uma 
proposta da maioria de esquerda na Câmara, com 
vista à redução de 10 km/h na velocidade de circula-
ção automóvel, veio inflamar (ainda mais) o debate 
sobre o futuro da mobilidade nas cidades. Importa 
refletir em que medida a redução de velocidade de 
circulação pode ser um fator relevante, sendo que 
essa ponderação deve envolver reflexões ambientais 
e reflexões de segurança rodoviária. Em matéria de 
impacto ambiental importa sinalizar que, em Lisboa, 
estima-se a circulação diária de cerca de 600 mil au-

tomóveis, dos quais cerca de 200 
mil são de residentes de Lisboa e 
cerca de 400 mil entram na cidade 
fruto dos movimentos pendulares 
dos concelhos vizinhos. Estes nú-
meros servem para classificar a 
deslocação automóvel na cidade 
de Lisboa como uma deslocação 
em meio urbano congestionado. 
E porque é que esta classificação é 
relevante? Porque o projeto euro-
peu (ARTEMIS) desenvolveu um 
estudo com ciclos de condução, 
onde situa a condução em meio 
urbano congestionado a baixas 
velocidades (entre os 0 km/h e os 
40 km/h) como sendo responsável 
pela média mais elevada na taxa 

PSD, Presidente da Junta  

de Freguesia da Estrela, em Lisboa

Luís  
Newton

Não existem 
vantagens evidentes 

na redução da 
velocidade  

de circulação  
em 10 km/h

Arquiteta urbanista especialista 

em mobilidade urbana

O debate sobre a velocidade máxima permitida para circular  
nas cidades está na ordem do dia. Com opiniões bem divergentes

SIM A questão tem sido extremada e 
politizada. Mas a resposta técnica é 
muitíssimo simples. A sinistralidade 

rodoviária é a 12ª causa de morte a nível mundial e a 
11ª em Portugal. Aqui, a maioria das vítimas acontece 
dentro das localidades, sendo o despiste a principal cau-
sa dos sinistros (48% em 2020). Na sequência destes, 
só em Lisboa ocorreram 94 mortes e cerca de 16.000 
feridos entre 2014 e 2018 — 56% das vítimas mortais 
eram peões. Não por acaso, as vias distribui doras (em 
plena cidade) destacam-se pelo número e gravidade 
dos acidentes. Há muito que se sabe que a 30 km/h 
apenas 10% dos peões, ciclistas e motociclistas morrem 
em caso de embate; a 50 km/h apenas 15% das pessoas 
abalroadas sobrevivem. A evidência que dá suporte à 
redução da velocidade é contundente. E não pára de 
crescer, à medida que este limite se vai banalizando em 

Faz sentido reduzir  
a velocidade nas cidades?

A 30 km/h apenas 
10% dos motociclistas, 
peões e ciclistas 
morrem em caso  
de embate

cidades na Europa e no mundo. Em 
França, na Austrália e na Hungria, 
a redução da velocidade nas cida-
des resultou na redução de fatali-
dades e/ou acidentes na ordem dos 
18 a 25%. Em Toronto, a redução do 
limite de 40 para 30 km/h, resul-
tou na redução de 2/3 das vítimas 
mortais e feridos graves. E em São 
Paulo a implementação de rada-
res reduziu as vítimas mortais 24% 
num ano. Baseando-se no consenso 
científico, a Organização Mundial 
da Saúde lançou em 2016 um repto 
pedindo aos responsáveis políticos 
que diminuam a velocidade urba-
na à escala global, limitando-a a 
30 km/h nas ruas onde as pessoas 
caminham, vivem e socializam. Em sequência, são já 
dezenas as cidades que adaptaram o limite de 30 km/h 
como o “novo normal”, incluindo Madrid, Barcelona, 
Berlim, Londres, Helsínquia, Bogotá e Paris. Salvar 
vidas não é, porém, a única razão para reduzir as velo-
cidades. Como também nota a OMS, cidades onde se 
circula a 30 km/h são mais saudáveis, pois propiciam 
que mais pessoas andem a pé, de bicicleta e, consequen-
temente, de transportes públicos. É por influenciar a 
forma como nos deslocamos que a medida é apontada 
como essencial para se atingir a tão urgente neutralida-
de carbónica. Finalmente, a redução das velocidades é 
uma questão de liberdade. Habituámo-nos de tal modo 
a ver o direito de circular de automóvel sobrepor-se ao 
direito dos demais de circular sem carro e sem medo 
que passámos a achar isso normal. Nas últimas déca-
das, as cidades portuguesas tornaram-se tão penosas 
para quem não tem automóvel, que muitos trabalham 
metade do seu dia para o ter. As crianças deixaram de 
ir para a escola sozinhas, para prejuízo do seu desenvol-
vimento e sobrecarga dos pais. E estudos feitos em Lis-
boa atestam que muitos idosos têm medo de caminhar 
nas ruas onde moram. O que os números do primeiro 
parágrafo não refletem é o número de vítimas evitadas 
por todas as deslocações a pé e de bicicleta que crian-
ças e adultos prescindiram de fazer. Fecho com outra 
pergunta: sabendo-se que reduzir as velocidades salva 
vidas e que melhora a saúde, o ambiente e a qualidade 
de vida das populações, faz sentido não as reduzir por 
estarmos arreigados à ideia (falsa) de que demorare-
mos mais tempo a chegar de carro ao destino?

Rita 
 Castel Branco

jvpereira@expresso.impresa.pt

mais baratas para o Estado do que 
a gestão pública, que oferecem me-
lhor qualidade de serviço. O Hospital 
Beatriz Ângelo, em Loures, era um 
exemplo de eficiência quando gerido 
por privados. Em poucos meses de 
gestão pública tudo foi destruído. Ago-
ra faltam anestesistas, aumentaram 
os tempos de espera e as urgências 
de ginecologia e obstetrícia tiveram 
de fechar temporariamente por falta 
de médicos. Nada disto aconteceu du-
rante a gestão privada. Espero que o 
BE esteja finalmente contente por ter 
ajudado a população de Loures a ser 
mal servida e os contribuintes a terem 
de pagar mais. E que a António Costa 
lhe pese a consciência por ter ajudado 
a este desfecho. 

Por último vamos à questão central, a 
remuneração dos médicos. Os médicos 
com exclusividade no sector público ga-
nham mal. Três ou quatro vezes menos 
do que ganhariam no sector privado. 
Para colmatar salários medíocres usam 
estratagemas inventados pelo próprio 
SNS. Fazem horas extraordinárias, 
através de empresas constituídas para 
o efeito e geridas por outros médicos, 
noutros hospitais do SNS que não 
aqueles em que trabalham. Num fim 
de semana a fazer urgências chegam a 

ganhar mais do que recebem num mês 
inteiro de trabalho. A hora é paga a 
€50, €60 ou até €100. Há médicos a ti-
rar férias para irem trabalhar semanas 
neste regime para hospitais noutras 
zonas do país. Só em 2021 o SNS pagou 
a estes “tarefeiros” €530 milhões.

Este modelo foi criado para su-
prir a falta temporária de médicos 
em alguns hospitais, mas o sistema 
perverteu-o, sendo aproveitado para 
aumentar o salário médio dos profis-
sionais de saúde. Repare que se um 
médico quiser fazer essas mesmas 
horas no hospital onde trabalha, com 
as equipas que já conhece, não recebe 
o mesmo valor. Nada disto faz sentido. 
O problema está identificado há mui-
to. Os médicos recebem mal no SNS.

E o que faz o Governo? António Cos-
ta anuncia que a ministra da Saúde vai 
apresentar medidas estruturais para 
resolver o problema, e Marta Temido 
abre os telejornais para dizer que, seis 
anos volvidos, irá criar uma comissão 
para resolver o problema. Se o caso 
não fosse sério dava vontade de rir, 
assim só dá vontade de puxar pela 
linguagem mais brejeira possível. Já 
o escrevi aqui na semana passada. O 
Governo tem uma maioria absoluta. 
Deixem-se de desculpas, tenham co-
ragem e usem-na!  

A
na Vieira, inspetora 
do SEF, brindou-nos 
com as seguintes de-
clarações perante as 
intermináveis horas de 
espera que os estran-
geiros têm de enfrentar 

na fronteira: “Muito honestamente, 
não estávamos preparados para este 
aumento exponencial de passagei-
ros.” Agradecemos a honestidade, 
mas preferíamos que o SEF a trocasse 
por competência. A dita inspetora 
devia ser a única portuguesa que não 
sabia que ia haver um crescimento 
considerável do número de turistas. 
Os voos estão marcados há muito, 
concentrados por várias companhias 
na parte da manhã. Bastava olhar 
para um calendário para saber que 
os feriados de junho iam ser um pro-
blema. Não houve nem planeamento 
nem capacidade de resposta. Nem 
por parte do SEF nem do Governo. 
Passam os anos e os problemas per-
sistem sem que se consigam encon-
trar respostas. É assim tão difícil? 
Acredito que a solução não seja fácil, 
mas se nada é feito o problema não vai 
simplesmente desaparecer. 

A mesma incompetência está espe-
lhada no que se passa nos hospitais. 

Primeiro ponto em defesa da Mi-
nistra da Saúde. Existe há muito um 
lóbi, que tem tanto de poderoso como 
de inaceitável, feito pela Ordem dos 
Médicos em relação ao número de 
médicos. As restrições que impõem no 
acesso à profissão e no desempenho 
da mesma tem como único objetivo 
proteger o rendimento dos médicos. 
Escondem-no debaixo do manto de 
exigências de qualidade, que são fun-
damentais, mas que não podem ser 
usadas para garantir a escassez de 
profissionais e por consequência o 
seu valor. Existe uma gritante falta de 
profissionais. A ministra pode abrir 
os concursos que quiser para recru-
tar médicos, que os mesmo vão ficar 
vazios porque não há médicos, muito 
menos há médicos que queiram tra-
balhar pelo salário e as condições que 
o SNS oferece. Não se percebe pois 
como se mantêm restrições absurdas 
na abertura de mais cursos de forma-
ção de médicos, nomeadamente por 
universidades privadas.

Contudo a recente falta de médi-
cos em alguns serviços não é um pro-
blema de hoje. Arrasta-se há anos e 
há anos que é denunciado, apenas 
se tornou mais visível fruto das cir-
cunstâncias, da falta de organização 
e pela forma como os médicos são 
remunerados. Tal como no caso do 
SEF, bastava olhar para o calendário 
para perceber que há períodos do ano 
onde é previsível que exista falta de 
meios humanos. O que foi feito? Nada. 

Juntem a isto a irritante perseguição 
ideológica contra os privados lidera-
da pelo BE e que conseguiu acabar 
com Parcerias Público Privadas, que 
o Tribunal de Contas já provou serem 

Mediocridade irritante 

O Hospital Beatriz Ângelo, em 
Loures, era um exemplo de 
eficiência quando gerido por 
privados. Em poucos meses de 
gestão pública tudo foi destruído
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Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares escreve  
de acordo com a antiga ortografia

atlânticas, Roma estava à beira de 
se desmoronar pela revolta popular 
motivada pela falta de trigo para o 
pão. Esqueceram-se os estrategos 
de que “o tigre de papel russo” tinha 
duas armas determinantes: energia e 
cereais, e a possibilidade de cortar as 
exportações dos cereais da Ucrânia 
através do Mar Negro. E agora até há 
“analistas” que falam na “primeira 
guerra alimentar da História” — uma 
coisa tão velha e tão usual nas guerras 
como a própria História. Putin deve 
estar a rir-se contemplando o resulta-
do das sanções na Europa: energia a 
preços sem controlo e inflacionando 
tudo em cadeia, falta de cereais, re-
cessão ao virar da esquina e combate 
às alterações climáticas chutado para 
o caixote do lixo.

Mas não só: os próprios fundamen-
tos da Europa e da União Europeia 
como referência do primado da lei e 
dos direitos humanos estão a ser afas-
tados pela necessidade de se submete-
rem aos novos interesses dominantes. 
Só o Parlamento Europeu impediu 
(para já...) Ursula von der Leyen de 
fazer tábua-rasa da recusa da Polónia 
em obedecer à legislação europeia 
em matéria de independência judi-
cial e direitos individuais, dando-lhe 
€36 mil milhões como prémio de ser 
dos maiores apoiantes da NATO e 
da Ucrânia. Mas a mesma Von der 
 Leyen foi a Kiev declarar que a Ucrâ-
nia, um dos Estados mais corruptos da 
Europa, “já antes da guerra cumpria 
os critérios de adesão à UE” e que o 
país, onde Zelensky acaba de ilega-
lizar oito partidos políticos, “é uma 
democracia parlamentar sólida”. E o 
já citado secretário-geral da NATO, 
Jens Stoltenberg, que agora também 
já se imiscui na política interna dos 
paí ses, declarou-se “muito feliz” por-
que a Suécia “está a levar muito a sério 
as preocupações da Turquia com a 
sua segurança e já começou a mudar 
a sua legislação antiterrorista”. Ou 
seja, para ultrapassar o veto da Tur-
quia à adesão da Suécia e Finlândia à 
NATO, os suecos estarão a preparar-
-se para declarar o PKK curdo como 
organização terrorista, como preten-
de a Turquia, acabando com o asilo 
político que davam aos seus militantes 
perseguidos por Ancara. Os mesmos 
que na Síria foram aliados preciosos 
de europeus e americanos no combate 
contra os verdadeiros terroristas do 
Daesh. Para tudo isto, li algures uma 
extraordinária explicação “democrá-
tica”: estamos em guerra e em guerra 
funciona o estado de excepção — até 
para os direitos humanos.

Eis para onde caminha a Europa dos 
valores e da prosperidade. Eis o preço 
a pagar por esta guerra da qual somos 
todos prisioneiros.

Mariupol caiu e o Donbas está pratica-
mente todo nas mãos de Putin, o seu 
primeiro objectivo militar declarado. 
Neste momento, até “a necessidade 
de evitar a humilhação da Rússia”, a 
declaração de Macron que lhe valeu 
tantos insultos em Kiev, parece ul-
trapassada pelos acontecimentos no 
terreno. O que poderá aquele trio de 
falcões do lado de cá fazer a seguir? 
Fornecer armas nucleares tácticas à 
Ucrânia: dar o passo que falta em di-
recção à guerra total ou conformar-se, 
não com a humilhação da Rússia, mas 
da NATO?

Entretanto, como vamos reparando 
todos os dias e como era de prever, 
a Europa, 600 milhões de europeus, 
mais uns milhões indeterminados de 
africanos e, entre eles, os pobres en-
tre os pobres estão prisioneiros des-
ta guerra que não começaram, que 
não quiseram, mas que, segundo nos 
contaram, serviu para unir mais do 
que nunca a Europa e a NATO. Mas, 
arrostando outra vez com a fúria dos 
sapientes de olhos vendados, deixem-
-me recapitular a versão alternativa 
dos factos — que, dia após dia, vem 
emergindo à superfície até ao dia em 
que, tal como sucedeu com o Iraque, 
saberemos a verdade toda, apenas uns 
milhares de mortos tarde demais.

Esta guerra podia e mais do que devia 
ter sido evitada e houve tempo suficien-
te para o fazer. Pessoalmente, comecei 
a escrever isso dois meses antes do 24 
de Fevereiro, impressionado com a 
estranha passividade com que toda a 
gente, ONU incluída, via rufar os tam-
bores de guerra e nada fazia para a 
evitar, nomeadamente trazer as partes 
de volta aos Acordos Kiev-2, que Putin 
declarou aceitar como solução defini-
tiva. Apesar disso, acreditei que Putin 
não invadiria a Ucrânia, de tal forma 
esse passo me parecia estúpido e des-

C
omo sempre aconte-
ce com tudo, a guer-
ra na Ucrânia vai 
perdendo aos pou-
cos o monopólio das 
atenções. Para tudo 
dizer em poucas e 
cruéis palavras, já 
estamos todos fartos 

da guerra na Ucrânia. Mas segura-
mente ninguém mais do que os ucra-
nianos: mais de 4 milhões permane-
cem ainda exilados no estrangeiro e, 
embora muitos tenham já regressado, 
o que encontram em muitos casos e 
muitos lados é um país desfeito e cujo 
futuro próximo não parece ser outro 
senão o contínuo troar dos canhões 
e a destruição paulatina de qualquer 
hipótese de regresso a uma vida nor-
mal. Todas as noites as televisões re-
petem imagens de pré dios, escolas, 
hospitais em ruínas, campos minados 
e cidades semidesertas, e servem-
-nos intermináveis entrevistas com 
habitantes que apenas pedem o fim 
da guerra e uma oportunidade para 
retomarem as suas vidas. Todavia, 
invocadas sondagens cuja origem é 
misteriosa garantem-nos o contrário: 
que a grande maioria dos ucrania nos 
deseja que a guerra prossiga até à 
derrota total do invasor russo. E todas 
as noites Zelensky, o Presidente dos 
ucranianos, aparece-lhes na televisão, 
vestido com a sua eterna T-shirt ver-
de-militar, a prometer mais guerra e 
a pedir aos amigos da NATO novas e 
mais mortíferas armas para combater 
os russos. Fora isso, e das raras vezes 
que vai ao terreno, curio samente só 
vemos Zelensky entre militares — 
discursando-lhes, condecorando-os, 
exortando-os a prosseguir o combate 
—, mas jamais o vemos entre os civis, 
prometendo-lhes mais sangue, suor 
e lágrimas e encorajando-os a sofrer 
mais morte e destruição sem fim à vis-
ta. Uma falha na meticulosa operação 
de imagem do Churchill dos tempos 
modernos.

Há um mês, os EUA, a Inglaterra e 
a NATO tinham convencido Zelensky 
de que a vitória era possível e estaria 
iminente: a Rússia ficaria de tal forma 
debilitada que tão cedo não se atreve-
ria a ameaçar a Ucrânia ou quem quer 
que fosse. Era esse o objectivo final, 
conforme explicou em Kiev o secretá-
rio da Defesa americano. A imprensa 
ocidental ajudava a essa crença, des-
crevendo, com base sobretudo em 
informações dos serviços militares in-
gleses, uma força russa desmotivada, 
desorganizada, mal abastecida e mal 
comandada. Assim sendo, qualquer 
veleidade de retomar negociações de 
paz não só seria um favor feito a Putin, 
como soaria até a traição. Mas, entre-
tanto, a situação mudou no terreno e 
mesmo os mísseis de longo alcance 
fornecidos por Londres e Washington 
não conseguiram evitar a inversão da 
situação militar a favor dos russos. 

Prisioneiros de guerra

fabricantes de armas: quer a políti-
ca interna quer a política externa. 
E a NATO, nas mãos desse sinistro 
Stoltenberg, tem tudo a ganhar: im-
portância acrescida depois de ter 
estado à beira da morte, novos mem-
bros e novas áreas de actuação, mais 
poder militar e mais poder político, 
recuperando os EUA como líder in-
dispensável em troca de subscrever e 
acompanhar todos os seus interesses 
estratégicos, até aos mares da China, 
se necessário, e como Stoltenberg já 
foi avisando.

Parece-vos uma visão simplista das 
coisas? Pois, talvez. Mas não o é menos 
a visão oposta: a de que a Rússia, sem 
qualquer razão para ver na contínua 
expansão em direcção às suas fron-
teiras da NATO (uma organização 
puramente “defensiva”), sem nenhu-
ma razão para se opor à adesão de 
mais um membro, a Ucrânia, lançou 
uma guerra que, se não for travada ali, 
irá pela Europa fora até ao Atlântico. 
Concedo que em Moscovo reina um 
louco, só não me convenço que do lado 
de cá reinem missionários da paz.

Mas, entretanto, aqui na Europa — 
cuja política se resume ao seguidismo 
em relação aos americanos, à NATO 
e a Zelensky — os cidadãos comuns 
vão agora começando a perceber o 
preço que tem uma guerra que não foi 
evitada quando o podia ter sido e que 
ninguém quer parar. A Rússia, que 
nos garantiram ser um ‘tigre de pa-
pel’ económico que se desmoronaria 
em três tempos com as sanções, está 
aparentemente bem melhor do que 
os europeus. Os brilhantes estrategos 
deveriam ter meditado nas lições da 
História e ter-se lembrado de que, 
enquanto César conquistava a Gália, a 
Helvécia, a Germânia e a Bretanha in-
glesa, alargando os limites ocidentais 
do Império Romano até às fronteiras 

proporcionado. Mas fê-lo, em força e à 
bruta, que é a maneira russa, sendo que 
também não há maneiras brandas nem 
limpas de fazer a guerra. No início, 
Zelensky deu sinais de estar disposto 
a negociar e houve várias tentativas de 
entendimento directo entre russos e 
ucranianos, mas sempre mediadas ou 
intermediadas por potências “meno-
res”, como a Turquia ou Israel, sem que 
os “grandes” se envolvessem — o que 
foi estranho. E quando os “grandes” 
finalmente entraram em cena, foi para 
apostarem abertamente na guerra — o 
que me tornou as coisas mais claras. A 
guerra na Ucrânia convinha e convém 

à Grã-Bretanha cujo primeiro-ministro 
precisa desesperadamente de causas 
externas — a Ucrânia, a violação dos 
acordos do ‘Brexit’, a expulsão dos 
emigrantes negros para o Ruanda — 
para que o seu patético desempenho 
do cargo lhe permita ainda flutuar 
durante uns tempos mais à tona da 
sua mediocridade política. Biden pre-
cisa da Ucrânia para fazer esquecer a 
vergonha da retirada do Afeganistão, 
para substituir junto dos europeus os 
fornecimentos de gás e petróleo de 
Moscovo e para lhes vender armas, 
pois que, desgraçadamente, toda a 
política americana está cativa dos 

Os cidadãos comuns 
vão agora começando 
a perceber o preço 
que tem uma guerra 
que não foi evitada 
quando o podia ter 
sido e que ninguém 
quer parar

ILUSTRAÇÃO HUGO PINTO
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Droga Portugal testa deteção  
a partir de amostras de cabelo

Todos os anos aparecem novas 
drogas no mercado com efeitos 
potencial mente perigosos e é di-
fícil identificá-las, mas essa tarefa 
está prestes a tornar-se mais fácil. 
Pela primeira vez na Europa, vão 
ser analisadas substâncias ilícitas 
a partir de amostras de cabelo. O 
projeto, desenvolvido pelo Observa-
tório Europeu da Droga e da Toxi-
codependência (EMCDDA, na sigla 
em inglês), arranca esta semana em 
três países europeus — e Portugal é 
um dos que vai participar na inicia-
tiva. Coordenador do estudo a nível 
internacional, João Matias explica 
que o objetivo do projeto, lançado 
“pela primeira vez” na Europa, é per-
ceber que drogas estão disponíveis 
nos mercados e em que quantidades 

são consumidas. Ao mesmo tempo, 
permitirá testar uma técnica que “é 
muito utilizada em autópsias”, mas 
não em outros contextos. “Tudo o 
que consumimos fica no cabelo, as-
sim como no sangue, saliva, urina 
e restante material biológico.” Ao 
analisarem-se amostras pequenas 
de cabelo, será possível, assim, “ex-
trair informação sobre as substân cias 
consumidas”. E também perceber há 
quanto tempo se deu esse consumo, 
tendo em conta que “o nosso cabelo 
cresce um centímetro por mês, em 
média”, explica João Matias, que tra-
balha como epidemiologista no EM-
CDDA. Quanto maior o cabelo, mais 
longo será o histórico que pode ser 
feito. “Se o cabelo tiver 10 centíme-
tros, podemos perceber o consumo 
dos últimos 10 meses”, exemplifica.

Em Portugal, caberá à associação 
Kosmicare recolher as amostras de 
cabelo através dos seus serviços de 
drug checking, que fazem análises 

Amostras de cabelo vão  
ser recolhidas em festivais  
de música, numa análise  
pioneira na Europa

químicas a substâncias psicoativas 
— o serviço permanente, em Lisboa, 
e os laboratórios móveis, que funcio-
nam em contextos recreativos, como 
festivais de música. “Queremos ter 
uma grande variedade de consumi-
dores.” A expectativa é recolher 100 
amostras de cabelo em Portugal e nos 
outros dois países europeus que vão 
acolher a iniciativa: Itália e França. 
Aos participantes no projeto será 
também pedido que preencham um 
inquérito online em que referem as 
substâncias que consumiram. Essa 
informação será depois comparada 
com os resultados das análises quí-
micas, para perceber “se as pessoas 
consumiram realmente aquilo que 
achavam que estavam a consumir” 
ou se foram “enganadas”, adquirindo 
substâncias adulteradas. Todos estes 
dados vão ser poste riormente dispo-
nibilizados aos participantes. “Isto 
não é apenas uma ferramenta de mo-
nitorização. É também uma forma de 

chegar às pessoas”, diz João Matias, 
acrescentando que a entrega dos re-
sultados está prevista para outubro.

Todas as semanas surge  
uma nova droga

Com a quantidade de novas drogas 
que surgem todos os anos no mer-
cado europeu — 52 em 2020, o que 
equivale a uma por semana, em mé-
dia, segundo o relatório anual do 
EMCDDA divulgado recentemente 
—, ter várias ferramentas que per-
mitam identificar estas substân cias 
é crucial. Entre as novas drogas que 
apareceram no primeiro ano da pan-
demia destacam-se as catinonas, que 
provocam efeitos similares a drogas 
como a cocaína e o MDMA (ecstasy), 
e cujas apreensões mais do que tripli-
caram em 2020 face ao ano anterior. 

“Perceber o consumo de novas 
substâncias é muito difícil para quem 
estuda estes fenómenos”, aponta 
João Matias, explicando que apa-
recem no mercado “como sais de 
banho ou incensos e muitas vezes 
não têm um nome de rua”. “Só são 
conhecidas as fórmulas químicas e 
os consumidores não conseguem 
identificá-las.”

Helena Bento
hrbento@expresso.impresa.pt

Justiça Diretor  
do DCIAP recusa 
ordens de juíza 

Os desentendimentos jurídicos entre 
magistrados não são propriamente 
raros e costumam até animar a ro-
tineira vida judicial, permitindo por 
vezes esclarecer uma qualquer dúvi-
da. Por exemplo: o Ministério Público 
é obrigado a cumprir as ordens de 
um juiz de um tribunal de primeira 
instância?

Albano Pinto, o reputado diretor 
do Departamento Central de Inves-
tigação e Ação Penal (DCIAP), onde 
são investigados os casos mais com-
plexos, considera que não. E num 
despacho recente diz até que a juíza 
de um processo que está a ser jul-
gado no Tribunal de Portimão “não 
dá ordens ao Ministério Público”, e 
“particularmente ao DCIAP”.

Em causa está uma ordem da juíza 
que conduz o julgamento de nove 
suspeitos de tráfico de droga detidos 
no âmbito da Operação Azimute, Pa-
trícia Malveiro. A juíza ordenou à 
procuradora do DCIAP que chefiou 
a investigação, Filomena Rosado, 
que juntasse ao processo dados so-
bre a ação encoberta que permitiu 
a captura dos traficantes, todos es-
trangeiros, que estavam em Portugal 
para controlar a entrada das mais de 
seis toneladas de haxixe oriundas de 
Marrocos. A procuradora recusou-
-se a cumprir a ordem — na verdade, 
entregou o relatório final da ação 
encoberta, mas a juíza ordenou que 
também entregasse os despachos do 
juiz que controlou a operação — e re-
correu desta decisão para o Tribunal 
da Relação de Évora. 

Albano Pinto, diretor do DCIAP e um 
dos mais respeitados procuradores do 
país, fez questão de juntar ao processo 
um despacho em nome próprio em 
que se mostra furioso com a ordem da 

juíza. Primeiro (é mesmo a primeira 
frase), diz que a “juíza não dá ordens 
ao Ministério Público, particularmente 
ao DCIAP”. Depois, adverte a juíza 
para “evitar a prática de atos para os 
quais sabe que não tem poderes, inde-
pendentemente do beneficiário deles”.

O procurador, que vai jubilar-se no 
final do verão, diz no despacho que 
não é possível facultar a “técnica de 
investigação de forma a que os ar-
guidos possam tomar conhecimento 
dos seus trâmites e do seu conteúdo”. 
Apesar de a identidade do agente en-
coberto não poder ser revelada (apa-
rece nos relatórios com um nome 
de código, agente X), o procurador 
entende que extrair cópias “vai con-
tra as regras de segurança” da ação 
encoberta e, se o fizessem, “os ris-
cos, inclusive, para a vida, que aquele 
pode correr são enormes. Não é por 
acaso que se designa, precisamente, 
de encoberta”, ironiza o magistrado.

Emboscada no armazém

A Operação Azimute foi lançada há 
quase dois anos, no Algarve, e le-
vou à detenção de uma quadrilha 
internacional formada por albaneses, 
italianos e espanhóis. Entre o grupo 
estava um agente encoberto da PJ — 
referido no processo-crime como um 
“indivíduo não identificado” — que 
foi decisivo para a emboscada que os 
investigadores montaram junto a um 
armazém alugado em Olhos de Água, 

no Algarve, para esconder os fardos 
de haxixe, que pesavam cerca de 6,5 
toneladas.   

A defesa de alguns dos arguidos 
levantou desde o início a hipótese 
de se tratar de um crime provoca-
do pelo agente encoberto que seria, 
nesta versão. um agente provocador, 
e tentou ter acesso aos pormenores 
da ação encoberta, acusando o MP, 
segundo uma notícia da “Sábado”, de 
só “revelar o que lhe convém”.

Mas o juiz de instrução recusou 
ceder mais do que o relatório final da 
ação. Já durante o julgamento, que 
começou há cerca de três meses, no 
Tribunal de Portimão, a defesa voltou 
a pedir acesso a mais elementos da 
ação encoberta. A juíza Patrícia Mal-
veiro acedeu e deu a ordem que o Mi-
nistério Publico se recusa a cumprir. 
Agora, será o Tribunal da Relação 
de Évora a decidir quem é que tem 
razão. Afinal, uma juíza pode ou não 
dar ordens ao MP?

Rui Gustavo 
rgustavo@expresso.impresa

Albano Pinto acusa juíza  
do Tribunal de Portimão de pôr 
em risco a vida de agentes 
encobertos envolvidos em 
operação que levou à apreensão 
de seis toneladas de haxixe

Um juiz pode ou não  
dar ordens ao Ministério 
Público? O diretor do 
DCIAP considera que  
não – e ficou zangado

EM DESTAQUEALTOS
Félix 
da Costa
Automobilista

António Félix da Costa e Henrique 
Chaves ganharam as 24 Horas de 
Le Mans e bem deviam tornar-se 
referências nacionais: não há me-
lhor exemplo para o país do que 
ganhar em resistência. Agora, am-
bição: que venha Indianápolis.

Ana Catarina 
Mendes
Ministra-Adjunta

Discreta na pasta, aproveitou a boa 
vontade aberta por uma guerra pa-
ra criar um visto de procura de tra-
balho para estrangeiros, acabando 
com as quotas para a imigração. 
Foi um raro momento de iniciativa 
política desta maioria, que coloca o 
país em (boa) contracorrente políti-
ca na Europa.

Christine 
Lagarde
Presidente do BCE

Ao primeiro sinal de uma tempes-
tade, o BCE decidiu reunir de emer-
gência e agir, mitigando os riscos de 
uma nova escalada de juros da dívida 
nos países do Sul da Europa. O pe-
queno momento ‘Draghi’ de Lagar-
de serviu para serenar os ânimos, 
mas o momento só tornou claro o 
enorme desafio que o BCE (e os paí-
ses do euro) têm agora pela frente.

E BAIXOS
Marcelo Rebelo 
de Sousa
Presidente da República

Fez um discurso anódino no 10 de 
Junho, foi a Londres condecorar 
um enfermeiro português que sal-
vou Boris Johnson e passou o fim 
de semana a desvalorizar os pro-
blemas nas urgências hospitalares. 
Marcelo só tarde pôs exigência so-
bre o Governo depois de Marta Te-
mido falar na quarta-feira. Atenção: 
em maioria o país precisa mesmo 
de um Presidente.

Marta Temido
Ministra da Saúde

Há três anos, o Expresso fazia uma 
manchete sobre o problema nas ur-
gências de obstetrícia. Há quatro, 
um estudo que chegou ao Governo 
explicava já a dimensão do proble-
ma, mesmo para lá desta especiali-
dade. Com o fim da pandemia, a bo-
lha estourou. Já não há desculpas, 
nem antecessores a culpar. A res-
ponsabilidade sobre o hoje e o ama-
nhã é dela.

António Costa
Primeiro-ministro

Um caos no SNS, outro nos aero-
portos, uma decisão sobre o Mon-
tijo que não se sabe se anda ou não, 
um Governo quase sem iniciativa 
política — e com muitos e difíceis 
desafios à frente. Atenção: se o país 
votou por uma maioria, ela é para 
ser usada.

David Dinis
ddinis@expresso.impresa.pt

O Cartoon de António Veto — a doença fatal
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PRÉMIO ELEMENTAR, MEU CARO 
WATSON

“(...) não é nada bom 
para o turismo 
português”
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República,  
alertando que, com o verão à porta, têm 
de se evitar nos aeroportos e no SNS 
entupimentos como o que se registou no 
aeroporto de Lisboa

PRÉMIO ESTUPEFAÇÃO

“Não estávamos 
preparados”
Ana Vieira
Inspetora do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, sobre o caos nas chegadas do 
aeroporto de Lisboa

PRÉMIO MERCEEIRO DO ANO

“Qual é a lógica de que 
o centro do debate do 
OE seja as contas 
certas, deixando para 
uma posição muito 
secundária (...) o bem 
estar económico e 
social dos 
portugueses?”
Cavaco Silva
Ex-primeiro-ministro e ex-Presidente da 
República

PRÉMIO MULTIÓTICAS

“Somos um Estado com 
uma grande miopia 
estratégica”
António Bagão Félix
Economista, ex-ministro das Finanças

PRÉMIO GENTILEZA

“Respondo ao tribunal 
se as perguntas forem 
feitas com bons 
modos”
José Sócrates
Ex-primeiro-ministro e principal arguido no 
Caso Marquês

PRÉMIO INICIATIVA VALMOR

“O direito à habitação 
é um direito humano 
plasmado na nossa 
Constituição. Mas não 
é um direito humano 
viver nas Avenidas 
Novas (...) ou alugar um 
T2 no Chiado”
Carlos Guimarães Pinto
Deputado da Iniciativa Liberal, no debate 
sobre habitação no Parlamento

PRÉMIO PREÇO NÃO 
NEGOCIÁVEL

“Um euro abaixo da 
cláusula e o Vitinha  
não sai”
Pinto da Costa
Presidente do Futebol Clube do Porto, 
sobre a recusa de uma proposta pelo médio 
portista

José Cardoso
jcardoso@expresso.impresa.pt

NO FIM ERA  
O VERBO

Aviação 
EasyJet fica 
com os 18 
slots da TAP 
em Lisboa

Foi um dos temas mais com-
plexos da negociação entre a 
Comissão Europeia e o Gover-
no português para a aprovação 
da injeção de capital na TAP no 
valor de €2,55 mil milhões, mas 
está decidido: a EasyJet ganhou 
o concurso para ficar com os 
18 slots diários (faixas horárias 
para descolagem e aterragem) 
da companhia aérea portugue-
sa, deixando para trás a rival 
irlandesa Ryanair.

Com a atribuição destas faixas 
horárias, a empresa britânica 
passa a ser a companhia aérea 
número 2 no aeroporto de Lis-
boa. Em comunicado, a EasyJet 
refere que “a capacidade adicio-
nal permitida pelos slots será 
implementada a partir do final 
do mês de outubro, com o início 
da temporada de inverno (30 de 
outubro de 2022)”.

No comunicado onde anun-
ciou a sua decisão, a Comissão 
Europeia refere que “as faixas 
horárias serão disponibilizadas 
pela TAP para atenuar even-
tuais distorções indevidas da 
concorrência criadas pelo auxí-
lio à reestruturação que lhe foi 
concedido por Portugal, após 
autorização da Comissão em 
dezembro de 2021”.

“Esta situação incentivará a 
concorrência no setor europeu 
da aviação, uma vez que per-
mitirá à EasyJet expandir as 
suas atividades neste aeroporto 
congestionado, contribuindo 
assim para preços justos e para 
que os consumidores europeus 
disponham de uma escolha 
mais alargada”, diz a vice-pre-
sidente-executiva da Comissão 
Europeia com a pasta da Con-
corrência, Margrethe Vestager.
Um dos critérios determinantes 
para a vitória da EasyJet foi o 
facto de oferecer uma maior ca-
pacidade de lugares. “A classi-
ficação baseou-se na capacida-
de de lugares no aeroporto de 
Lisboa oferecida utilizando as 
faixas horárias de recurso du-
rante o período de 2022-2025”, 
explicou a Comissão Europeia 
à Lusa.

Pedro Lima
plima@expresso.impresa.pt

Comissão Europeia 
anunciou decisão relativa 
ao delicado tema das faixas 
horárias que também eram 
cobiçadas pela Ryanair

Voos Há 16 pontos de inspeção de documentos no aeroporto  
de Lisboa e duas versões contraditórias sobre o seu funcionamento

Controvérsia com  
os balcões do SEF 

vido. As outras nove sempre estiveram 
em funcionamento”.

Críticas de passageiros

Há passageiros que têm apontado o 
dedo ao tempo exagerado que passam 
na fila à espera da inspeção do SEF ou 
que se deparam com balcões vazios 
quando aterram em Portugal. “Nem 
todas estas críticas são verdadeiras. 
Um passageiro oriundo de São Paulo 
esta terça-feira garantiu ter passado 
seis horas na fila. Mas ele tinha ater-
rado em Lisboa às 7h45 e às 10h já es-
tava despachado. Alegou que apenas 
três balcões estavam abertos, o que 
não era verdade”, diz o SEF. Já fonte 
do MAI recorda que noutros pontos 
da Europa o caos vivido nos aeropor-
tos tem sido semelhante ou até pior. 

A ANA — Aeroportos de Portugal 
alertou ao Expresso que está dispo-
nível para encontrar uma solução 
que permita instalar mais balcões 
de atendimento do SEF naquele ae-
roporto, desde que as atuais boxes 
sejam preenchidas na sua globalida-
de e de forma permanente, especial-
mente na altura de maior afluência. 
Uma solução apresentada depois de 
sindicatos do SEF garantirem que o 
espaço comercial da Portela rouba 
espaço à criação de novas boxes. 

O ministro das Infraestruturas e da 
Habitação, Pedro Nuno Santos, já afir-
mou que o Aeroporto Humberto Del-
gado está esgotado e que no próximo 
ano é provável que tenha de recusar 
voos, caso se confirmem as expectativas 
otimistas sobre o turismo para 2023. 

hfranco@expresso.impresa.pt 

Hugo Franco

N
os primeiros dias 
do plano de contin-
gência, o funciona-
mento das 16 boxes 
(balcões de inspe-
ção de documen-
tos nas partidas e 
chegadas) no Ae-
roporto Humberto 

Delgado, em Lisboa, está a ser alvo 
de controvérsia numa altura em que 
se batem recordes de passageiros e 
quando é consensual que as infraes-
truturas da Portela são desadequadas 
para o número de viajantes. 

Uma fonte ligada ao processo ga-
rante ao Expresso que há relatos de 
balcões encerrados, o que tem con-
tribuído para as filas que em alguns 
casos chegaram a demorar três horas 
nas ligações internacionais. “As boxes 
raramente estão completas com fun-
cionários do SEF e da PSP para re-
ceber passageiros. Num dos últimos 
dias de maior afluência havia 12 boxes 
abertas e só depois se reforçaram as 
restantes posições.” 

Além disso, esta fonte salienta que 
as portas tecnológicas de controlo 
de fronteiras, as chamadas e-gates, 
nem sempre estão operacionais. “É 
verdade que há dias em que o aero-
porto recebe mais passageiros do 
que outros, mas é urgente termos 
mais meios.”

O ministro da Administração Inter-
na, José Luís Carneiro, anunciou um 
reforço de 238 inspetores do SEF e 
agentes da PSP até 4 de julho para 

estas boxes em todo o país (preven-
do-se mais 102 na Portela). Neste mo-
mento, apurou o Expresso, o número 
de operacionais vai na metade do 
objetivo final. 

Uma fonte oficial do SEF garante 
que durante as manhãs de segunda 
e terça-feira, durante o pico de che-
gadas ao aeroporto, todas as 16 boxes 
estavam a funcionar na sua plenitude. 
“No período entre as 6h e as 11h as 
boxes estavam completas.” Quando 
chegou à hora de almoço, com a saída 
de inspetores do SEF e agentes da PSP 
do serviço, houve duas ou três boxes 
que fecharam e não tiveram inspeto-
res. “Mas nessa altura havia menos 
passageiros a chegar ao aeroporto”, 
frisa. Já nas partidas, nem sempre es-
tão abertos todos os balcões. “Não há 
necessidade disso, pois são períodos 
mais calmos.” Esta fonte acrescenta 
que as boxes não estão abertas duran-
te todas as 18 horas de funcionamento, 
visto que à tarde “quase não há voos”, 
havendo entre cinco a seis posições 
abertas, “dado que não há necessidade 
para mais”. Sobre as e-gates, “havia 
uma avariada na segunda-feira, mas 
no dia seguinte o assunto ficou resol-

PASSAGEIROS TÊM 
APONTADO O DEDO AO 
TEMPO EXAGERADO QUE 
PASSAM NA FILA À ESPERA 
DA INSPEÇÃO DO SEF 
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Pescada, robalo e peixe-espada-preto estão entre os seis 
produtos com as maiores subidas de preço nos últimos 
sete dias. No cabaz de 63 alimentos essenciais calculado 
pela Deco/Proteste, o peixe é a categoria que mais tem 

subido. Só desde o final de fevereiro aumentou 16%. Nos 
últimos meses, nem o carapau ou a sardinha, que nestas 
semanas de Santos Populares atinge níveis máximos de 
procura, escaparam às subidas. O custo total do cabaz 

chega agora aos €203, mais 11% do que no início da guer-
ra na Ucrânia, quando a inflação começou a acelerar. Em 
parceria com a Deco, o Expresso divulga semanalmente a 
evolução dos preços. Raquel Albuquerque

Contas à vida Preço do peixe é o que tem subido mais
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Governo pressiona 
Ordem para formar 
mais médicos 

Eunice Lourenço  
 e Rita Dinis

O 
Governo quer au-
mentar a formação 
de médicos em várias 
especialidades e diz 
que o quer fazer “em 
articulação” com a 
Ordem dos Médicos 
(OM), mas está dis-
posto a abrir um con-

flito se for necessário, numa batalha 
que se joga em duas frentes: a gover-
namental e a parlamentar. A pressão 
já começou com a ministra da Saúde a 
admitir recorrer à formação no estran-
geiro para médicos portugueses de 
forma a colmatar as faltas em várias 
especialidades. 

Essa foi uma das medidas anunciadas 
por Marta Temido, na conferência de 
imprensa de quarta-feira à noite, para 
anunciar o plano de contingência para o 
verão e as medidas de médio prazo para 
tentar ultrapassar os problemas que 
marcaram a última semana, sobretudo 
na área das urgências pediátricas, com 
vários serviços encerrados ou condicio-
nados por falta de profissionais.

A onda de encerramentos e condicio-
namentos começou com uma notícia 
trágica da morte de um bebé no Hospi-
tal de Caldas da Rainha, alegadamente 
por falta de meios para ter a Urgência a 
funcionar. Mas foram-se sucedendo di-
ficuldades de norte a sul, motivadas pela 
falta de profissionais e pela sucessão de 
duas semanas com feriados, propícias 
ao gozo de férias e folgas. 

A oposição juntou-se em coro a exigir 
explicações ao Governo, mas divide-se 
quanto às soluções. Para esta sexta-
-feira, o Chega marcou um debate de 
urgência sobre o caos nos serviços de 
ginecologia e obstetrícia. O primeiro-
-ministro assumiu que havia uma “si-
tuação grave” nas urgências obstétricas 
e “problemas estruturais” no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). Marcelo falou 
para desvalorizar — “isso já aconteceu 
em períodos similares a este, de fins 
de semana longos em junho” —, mas 
também avisar: “Há que prevenir para 
o futuro, para que não suceda durante o 
verão o que sucedeu neste fim de sema-
na longo quanto às estruturas de saúde.”

Com a pressão a aumentar sobre o 
Governo, Marta Temido veio anunciar 
dois planos. No curto prazo, vai começar 
a funcionar uma comissão de acompa-
nhamento para os serviços de gineco-
logia e obstetrícia que vai trabalhar à 
semelhança do que aconteceu com a 
comissão para os cuidados intensivos 
criada durante a pandemia, que promo-
via a gestão e coordenação dos recursos. 
Vai também avaliar a “necessidade de 
celebração de acordos com o sector 
privado e social” para garantir uma res-
posta em obstetrícia.

Também no curto prazo, começaram 
ontem as negociações com os sindicatos 
para tentar chegar a um acordo sobre 
pagamento de urgências. “A necessida-
de de assegurar os serviços de urgência 
orientou-se para a resposta para o re-
gime de prestação de serviços, que na 
verdade é um regime que concorre com 
o próprio SNS, pois temos muitas vezes 
os nossos profissionais a circularem en-
tre instituições porque as condições são 
distintas”, afirmou a ministra. As nego-
ciações começaram esta quinta-feira, 
mas os sindicatos saíram a dizer que a 
proposta era “desapontante” e diz res-
peito apenas a três meses. A secretária 
de Estado da Saúde, contudo, disse que 
“foi só a primeira reunião” e anunciou 
novo encontro para dia 22. 

No médio prazo, as soluções do Go-
verno passam pelo novo desenho da 
rede de referenciação hospitalar na área 
de obstetrícia num prazo de 180 dias, 
uma meta que está incluída no PRR. E 
aumentar a formação de médicos nestas 
especialidades e noutras em falta. 

“Precisamos de aumentar as capaci-
dades formativas. Compete ao Governo, 

com o parecer da OM, fixá-las e iremos 
trabalhar no sentido de as alargar o 
máximo possível”, disse. O parecer da 
OM tem em conta as necessidades e as 
capacidades formativas, o que condi-
ciona o número de formandos. Por isso, 
a ministra deixou já o aviso: se a OM 
alegar falta de capacidade formativa, 
recorre-se a formação no estrangeiro. 

Na frente parlamentar também au-
menta a pressão sobre as ordens em 
geral. O PS não desistiu de alterar a lei 
sobre o acesso às ordens profissionais. O 
novo projeto deu entrada esta semana e 
a discussão ficou marcada para o início 
de julho, com os socialistas a quererem 
ter a nova lei antes do verão. Em causa 
está uma maior fiscalização e escrutínio 
das ordens e maior flexibilização no 
acesso às profissões, nomeadamente no 
sector médico e na advocacia. “Acredi-
tamos que será um passo em frente no 
acesso dos mais jovens a um conjunto 
de profissões, onde se têm identificado 
barreiras que devem ser removidas”, 
defendeu o líder parlamentar do PS, 
Eurico Dias.

Ao Expresso, um socialista assume 
que se trata de uma menor autonomia 
para as ordens, que, ao obrigarem a 
estágios muito longos e, nalguns casos, 
não remunerados antes do acesso ple-
no à profissão, são muitas vezes vistas 
como obstáculos no acesso às carreiras. 
No ano passado, o PSD chegou a viabi-
lizar o projeto de lei dos socialistas na 
generalidade (absteve-se), mas pôs-se 
ao lado das Ordens nas críticas à perda 
de autonomia e “governamentaliza-
ção”. Para os socialistas a alteração da 
lei-quadro é uma recomendação antiga 
da Comissão Europeia. A reforma vol-
tou agora a ser reclamada por Bruxelas 
e está inscrita no PRR, e o PS quer ver 
o primeiro passo ser dado já nos próxi-
mos meses. Ficam a faltar as mudanças 
concretas em cada uma das Ordens, 
que terão de se adaptar às mudanças 
consagradas na lei-quadro.

elourenco@expresso.impresa.pt

Pressão Ao fim de uma semana de notícias de Urgências encerradas ou 
condicionadas, o Governo apresentou um plano em que a gestão dos partos 
passa a ser feita como foram geridos os cuidados intensivos na pandemia 

POLÍTICA SAÚDE

A ministra da Saúde tem esta 
sexta-feira um debate de urgência 
no Parlamento sobre “o caos 
instalado nos serviços de urgência 
de ginecologia e obstetrícia”
FOTO ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Dependência de prestadores  
de serviços explica parte  
das falhas. Problema tem anos  
e o Governo quer reduzi-lo

Urgências de obstetrícia  
chegam a ter 80% de tarefeiros

Em média, cerca de 50% dos médicos 
nas urgências obstétricas em todo o 
país são prestadores de serviços, ou seja, 
profissionais externos aos hospitais, 
alerta Alexandre Valentim Lourenço, 
presidente do Conselho Regional do 
Sul da Ordem dos Médicos. “Em Beja 
ou Portalegre, a percentagem chega aos 
80% ou 90%. Quanto mais periférico 
o hospital, maior a dependência, que 
também varia com a época do ano e a 
especialidade médica.” O que começou 
por ser, há mais de uma década, uma 
resposta a picos sazonais de procura 
nas urgências tornou-se um dos maio-
res problemas do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), que ganha sempre maior 
visibilidade nestes períodos de feriados 
e férias de verão.

Pagos à hora por um valor superior ao 
dos médicos dos quadros dos hospitais, 
os tarefeiros não têm vínculo formal, 

subordinação hierárquica ou obrigação 
de assegurar as escalas. “Acontece mui-
tas vezes um destes profissionais estar a 
trabalhar por €70 à hora ao lado de um 
chefe de equipa que ganha €25 à hora. 
Há algum tempo, três anestesistas do 
Amadora-Sintra saíram do SNS e no 
dia seguinte estavam no hospital como 
prestadores de serviços”, diz Jorge Ro-
que da Cunha, secretário-geral do Sindi-
cato Independente dos Médicos (SIM). 
Alertando que o problema não está só 
na obstetrícia, o sindicalista estima que 
“metade dos médicos nas urgências em 
geral sejam tarefeiros”.

A origem do problema está na saída 
de muitos médicos do SNS tanto para o 
sector privado como para fora do país, 
além do envelhecimento da classe mé-
dica, uma vez que 41% dos profissionais 
têm mais de 55 anos e estão dispensados 
de fazer urgências. “Uma equipa que 
dependa só de pessoas do quadro do 
hospital consegue fazer a gestão das 
férias. Mas se mais de 50% forem pres-
tadores de serviços, a gestão é muito 
mais difícil e as ruturas acontecem. O 

verão é sempre crítico por isso”, explica 
Nelson Pereira, diretor do serviço de 
urgências do Hospital de São João, no 
Porto. “É assim há anos, nada foi feito 
e o Ministério da Saúde não pode dizer 
que não sabia.” A ministra disse esta se-
mana que “a dependência das empresas 
de prestação de serviços é uma entorse 
que tem de ser corrigida”.

O fecho de urgências de obstetrícia 
em vários hospitais voltou a expor o 
problema e o Governo já admitiu a 
necessidade de reduzir a dependência 
de tarefeiros. “Esta fórmula de contra-
tação apareceu em 2006-2007, para 
suprir necessidades pontuais, justa-
mente por causa da sazonalidade, mas 
transformou-se num normal modo de 
vida. Se quiséssemos acabar com isto 
amanhã, o sistema fecharia”, alerta 
Adalberto Campos Fernandes, socia-
lista e ex-ministro da Saúde. Dar mais 
autonomia aos hospitais, responsabi-
lizar mais os gestores e apostar num 
“modelo colaborativo” de cuidados de 
saúde com o sector privado e social, 
assim como criar um “pacto a médio 
prazo” para ver que incentivos os jo-
vens médicos procuram para se fixa-
rem no SNS, são algumas das soluções 
necessárias.

Marta Gonçalves  
e Raquel Albuquerque

mpgoncalves@expresso.impresa.pt
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Médicos temem novas 
ruturas no verão. Equipas 
reduzidas em vários 
serviços do SNS geram 
falhas todos os dias

Pediatria e anestesia com serviços limitados

Vários serviços de Urgência de 
obstetrícia têm estado encerra-
dos nas últimas semanas, mas a 
escassez de profissionais esten-
de-se a outras especialidades. A 
falta de anestesistas vai limitar 
já neste fim de semana as Ur-
gências no Hospital de Santa-
rém e nos últimos meses tem 
sido frequente o encerramento 
dos serviços de emergência pe-
diátrica no Hospital de Faro. 
Médicos e sindicatos temem 
que nos próximos meses de 
verão, sobretudo em julho e 
agosto, as situações de rutura 
continuem a repetir-se.

“O que está a acontecer com 
a obstetrícia deve-se à situação 
geral do Serviço Nacional de 

Saúde. Não é um caso pontual”, 
sublinha Noel Carrilho, presi-
dente da Federação Nacional 
de Médicos (FNAM). “Todos os 
dias há centenas de situações 
em que os serviços funcionam 
com menos médicos, no limite 
das necessidades, dando ori-
gem a tempos de espera muito 
longos, mas que não chegam a 
encerrar. Contudo, à mínima 
disrupção isso pode acontecer.”

Obstetrícia, pediatria e neo-
natologia são apontadas como 
as especialidades onde a situa-
ção é mais delicada. Também 
se inclui a anestesiologia, “por 
interferir com todas as espe-
cialidades cirúrgicas”, explica 
João Madeira, médico interno 
do Hospital de Santarém. Mas 
as equipas tendem a ser reduzi-
das em muitos outros serviços, 
como medicina interna, orto-
pedia e psiquiatria, refere Noel 
Carrilho. “São especialidades 

base do serviço de urgência. 
Agora, quando encerram, já é 
expectável e não surpreende.”

95 euros por hora

Perante a escassez de profis-
sionais, a dificuldade em ga-
rantir as escalas mínimas para 
o normal funcionamento das 
Urgências é ainda maior no ve-
rão. Por exemplo, o Expresso 
sabe que até esta quarta-feira 
o Hospital das Caldas da Rai-
nha só tinha um obstetra dos 

quadros escalado para sábado, 
enquanto para domingo não ti-
nha ninguém. Para preencher o 
horário, recorreu a uma empre-
sa de prestação de serviços, que 
contactou todos os médicos na 
base de dados a informar que 
havia dois turnos de 24 horas e 
que o valor pago seria €95 por 
hora, quase o triplo do habitual. 
Ou seja, o turno valeria €2280.

“Sem uma reformulação da 
rede de Urgência, que passa so-
bretudo pela qualificação e apos-
ta nas equipas dos quadros, va-
mos ter muito mais dificuldades. 
Estaremos a falar de centenas de 
pessoas a andar de um lado para 
o outro entre hospitais”, aponta 
Nelson Pereira, diretor do servi-
ço de Urgência do Hospital de 
São João, no Porto. “Temo que 
possamos chegar a situações ex-
tremas. E não tenho dúvida de 
que vai voltar a haver problemas 
em agosto.” M.G. e R.A., com J.A.

“O que está a 
acontecer com a 
obstetrícia não é  
um caso pontual”, 
frisa Noel Carrilho, 
dirigente sindical

Pedidos de ajuda à 
Associação pelos Direitos 
da Mulher na Gravidez  
e no Parto aumentam  
nos últimos dias

Grávidas “estão ansiosas 
e não se sentem seguras”

As recorrentes notícias de mais 
umas urgências obstétricas fe-
chadas ou de outra maternidade 
condicionada preocupam as grá-
vidas. À Associação Portugue-
sa pelos Direitos da Mulher na 
Gravidez e no Parto (APDMGP) 
têm chegado dezenas de pedidos 
de informação. “De facto, ulti-
mamente são mais. O primeiro 
impacto foi a notícia da morte de 
um bebé no Hospital das Caldas 
da Rainha, que tinha a urgência 
obstétrica encerrada quando a 
mãe chegou”, explica ao Expres-
so Sara do Vale, cofundadora e 
presidente da APDMGP.

Não é possível contabilizar 
com precisão o número de pe-
didos. “Chegam-nos de todas 
as formas: telefone, e-mail, 
redes sociais. São dezenas. 
As grávidas não se sentem se-
guras, estão ansiosas e isso é 
precisamente o oposto do que 
é desejável.”

Há muitas perguntas, mas 
“há também indignação”, diz 
Sara do Vale. “O processo da 
gravidez, normalmente, é quase 
todo num único hospital. Fazer 
um parto noutro lugar significa 
que não há continuidade e, por 
vezes, a informação não chega 
de um lado para o outro ime-
diatamente. Esta situação nem 
é boa para as grávidas nem para 
os profissionais.”

A bebé de Cátia Rodrigues, 
37 anos, nasce em setembro. 

Tem sido seguida no centro 
de saúde e pela sua obstetra 
no privado. Queria ser mãe no 
Hospital Garcia de Orta, em 
Almada. “A minha médica é 
de lá também.” Se até aqui ter 
o filho num hospital público 
era a sua escolha, agora tem 
quase a certeza que vai recor-
rer ao sector privado. “As dúvi-
das existiam mas já está quase 
certo. Felizmente, posso pagar 
um seguro de saúde, mas isso 
não era o desejável. Queria o 
parto no SNS, até porque acho 
que as equipas são boas, mas 
tenho medo de chegar ao dia e 
andar a ser empurrada de um 
lado para o outro porque não 
há vagas.”

Grávidas devem 
contactar CODU para 
saber qual a urgência 
mais próxima em 
funcionamento

Cláudia Kelemen, 26 anos, 
teve a segunda filha a 1 de ju-
nho. Queriam induzir-lhe o 
parto mas recusou e não com-
pareceu à marcação. “Acho que 
andam a marcar induções para 
gerir o número de partos e pes-
soas”, acusa. A bebé nasceu às 
6h, ficou no bloco até às 22h. 
Passou a noite num corredor 
e só à hora de almoço do dia 
seguinte teve vaga num quarto. 
“Só me deram um berço para a 
bebé já de madrugada. A situa-
ção é delicada, mas não tenho 
que ouvir ‘até teve sorte em 
conseguir lugar’.” 

Para Alexandre Valentim 
Lourenço, presidente da Ordem 
dos Médicos na zona sul, a me-
lhor opção para evitar chegar a 
uma Urgência sobrelotada ou 
encerrada é entrar em contacto 
com os Centros de Orientação 
de Doentes Urgentes (CODU) 
do INEM. “Eles têm a informa-
ção e sabem quais os hospitais 
com disponibilidade.” Em casos 
não urgentes, procurar ajuda 
com o médico assistente. M.G.

Uma enorme lacuna  
de idades nos obstetras  
do SNS explica o problema 
das urgências de  
alguns hospitais

Há hospitais  
só com obstetras  
acima dos 55 anos

O SNS tem hoje serviços de 
obstetrícia “carenciadíssimos”. 
O adjetivo, como os valores que 
se seguem, são trazidos à dis-
cussão pelo presidente do co-
légio de Obstetrícia da Ordem 
dos Médicos, João Bernardes. 
Senão, vejamos: há serviços 
com metade dos médicos que 
precisam e pelo menos cinco 
têm menos de metade do que 
aqueles que seriam desejá-
veis, para o fluxo de trabalho 
das urgências. Portimão, por 
exemplo, cuja urgência de obs-
tetrícia tem encerrado, com 
as grávidas a serem enviadas 
para Faro, conta apenas com 
oito especialistas, quando a sua 
dimensão pedia 16. Daqueles 
oito, só quatro têm menos de 
50 anos. No Hospital Amado-
ra-Sintra, onde seria indicado 
ter 24, há só 17 — e apenas seis 
abaixo dessa idade. Em Beja o 
problema está agravado. Com 
necessidade de 16 destes clíni-
cos, conta só com quatro e ne-
nhum tem menos de 50 anos. 
Já em Ponta Delgada, entre 16 
especialistas, número suficien-

te para o bloco de partos, só 5 
são mais novos.

A idade é aqui um fator fun-
damental, uma vez que os obs-
tetras com mais de 50 anos po-
dem, caso o queiram, abdicar 
de fazer turnos da noite na ur-
gência. Aos que têm mais de 55 
anos, é dada a possibilidade de 
deixarem de fazer urgências de 
todo. Tal não acontece, porém. 
Apesar de serem metade (46%) 
dos especialistas em obstetrícia, 
os clínicos com mais de 55 anos 
“continuam, em 82% dos casos, 
a realizar Serviço de Urgência 
(SU)”, segundo um relatório da 
Ordem dos Médicos, publicado 
em janeiro deste ano, que tenta 
fazer um retrato da especialida-
de. Estamos perante uma área 
muito envelhecida. A falta de 
médicos jovens “exige um mai-
or número de especialistas para 
cobrir as necessidades dos SU 
do SNS, situação que tem sido 
compensada pela contratação de 
médicos externos (‘tarefeiros’), 
pela multiplicação de horas ex-
traordinárias e pela continuação 
da prestação em SU por espe-
cialistas com 55 ou mais anos 
de idade”, pode ler-se também. 
Neste terreno, as realidades dos 
hospitais condicionam bastante a 
dependência de médicos ‘tarefei-
ros’ (ver texto sobre as urgências 

de obstetrícia). Segundo o mes-
mo relatório, há nove hospitais 
em que mais de 60% dos clínicos 
têm mais de 55 anos e, portanto, 
só garantem urgência se quise-
rem. No Centro Materno Infantil 
do Norte (CMIN), no Porto, re-
presentam 61% do total de obs-
tetras, nos Hospitais de Coimbra 
(CHUC) são 65%, na Guarda 63% 
e no Amadora-Sintra represen-
tam 67%. Em Santarém, onde o 
serviço também tem falhado, há 
75% de obstetras com mais de 
55 anos. Em Setúbal são 80%. 
Em Beja e em Castelo Branco 
não há um único obstetra abaixo 
desta idade.

Chamar os mais novos

Não é por falta de vagas para 
recém-especialistas que o de-
sequilíbrio de idades existe. O 
problema é que parte dos con-
cursos ficam vazios. Só 60 a 70% 
dos mais novos ficam no SNS, 
que aparentemente deixou de 
ser atrativo. João Madeira, da 
Associação de Estudantes da 
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto (AEFMUP), 
está no chamado ‘ano comum’, 
no hospital de Santarém, e já 
decidiu que vai emigrar. Os in-
ternos, como ele seria para o 
ano caso ficasse, “são obrigados 
a colmatar as escalas e têm for-

mação deficitária por falta de 
médicos formadores”, testemu-
nha. Entre os seus colegas mais 
velhos que escolhem, ainda as-
sim, tirar uma especialidade no 
sistema público, muitos optam 
por ir trabalhar no privado ou 
à tarefa para empresas de pres-
tação de serviços. Esta última, 
essencialmente porque chegam 
a ganhar quatro vezes mais. Por 
isso Marta Temido anunciou ni-
velar os valores pagos aos médi-
cos do quadro dos hospitais que 
fazem horas extraordinárias 
nas urgências por estes valores 
mais altos.

Quanto ao privado, e se é 
verdade que os ordenados são 
próximos dos oferecidos no pú-
blico, a escolha recai sobre as 
condições de trabalho. “Pode ga-
nhar o mesmo, mas se sabe que 
o computador funciona e tem ali 
ao lado um enfermeiro...”, refle-
te. A oferta privada tem-se de-
senvolvido nesta área. Entre os 
biénios 2003-2004 e 2017-2018 
houve um maior aumento das 
consultas, partos e cesarianas 
nos serviços privados, constata o 
mesmo relatório. “Se ao lado te-
mos um hospital com condições 
dignas, com um quarto e casa 
de banho para o casal e em que 
os casos são normalmente mais 
simples — e não estamos tão su-
jeitos a processos médico-legais 
—, torna-se natural a escolha”, 
reflete João Bernardes. “Os ser-
viços maus afugentam os mais 
novos. Lisboa é onde mais existe 
oferta privada”, diz. Problemas 
profundos exigem soluções de 
envergadura.

Joana Ascensão
jascensao@expresso.impresa.pt

Só 60% a 70%  
dos obstetras  
mais novos  
escolhem o SNS

XAVIER BARRETO Leia na versão digital do semanário 
o “Três Perguntas A” ao presidente da Associação 
Portuguesa dos Administradores Hospitalares
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“Esta declaração 
conjunta será 
fundamental para 
relançar, após o 
‘Brexit’, a mais antiga 
aliança que existe a 
nível mundial”
António Costa
Primeiro-ministro  
sobre acordo  
com Reino Unido

“Isto é sobretudo um 
documento político. 
A concretização  
tem de ser 
compatibilizada  
com as obrigações 
que Portugal tem  
no seio da UE”
Paulo Sande
Especialista  
em Assuntos Europeus

Texto Liliana Valente 
Infografia Jaime Figueiredo 

António Costa tem andado 
numa roda-viva pela Europa. 
Em dois meses e meio, com 
destaque para o mês de maio, 
já percorreu as principais capi-
tais europeias e já teve encon-
tros com os principais líderes, 
de Olaf Scholz, a Emmanuel 
Macron ou Boris Johnson. Este 
foi mesmo o último encontro 
na segunda-feira, que chegou a 
estar em causa por motivos de 
saúde do primeiro-ministro. A 
agenda externa de Costa tem 
suplantado a agenda pública 
interna que, não raras vezes, 
se faz também com encontros 
com representantes estrangei-
ros. Ainda esta semana, na pele 
de secretário-geral socialista, 
encontrou-se com Lars Kling-
beil, presidente do SPD.

O início deste novo mandato 
de António Costa ficou mar-
cado pela guerra na Ucrânia 
e tem sido fundamentalmen-
te a agenda europeia de apoio 
àquele país que tem dominado 
o tempo do primeiro-ministro, 
mas não só. Costa tem cuidado 
dos contactos europeus cimen-
tando a influência europeia que 
tem defendido ser importante 
manter. 

No Governo que lidera não 
estranham o seu frenesim eu-
ropeu nem lhe atribuem outro 
significado, nomeadamente o 
de estar a preparar o terreno 
para futuros cargos europeus, 
uma agenda que foi posta em 
pausa desde as eleições ganhas 
com maioria absoluta e de par-
te primeiro pelo Presidente da 
República e depois pelo próprio 
primeiro-ministro. Lembra-se 
no Governo que o primeiro-mi-
nistro sempre cuidou com zelo 

do seu “espaço de manobra” 
europeu e que sempre teve um 
gosto especial pelos temas da 
Europa, pelo que, numa altura 
de definição europeia consi-
deram “normal” que Costa se 
empenhe mais nesses dossiês. 

Aliás, essa relevância que 
Costa dá à Europa ficou até visí-
vel na organização do Governo, 
com a passagem da secretaria 
de Estado dos Assuntos Euro-
peus para a sua tutela e esco-
lhendo como titular da pasta o 
seu anterior secretário de Esta-
do-adjunto, Tiago Antunes, que 
mantém assento no Conselho 
de Ministros.

Oficialmente, várias são as 
justificações para o périplo eu-
ropeu de Costa, mas além dos 
objetivos formais, a diplomacia 
faz-se à porta fechada e aí vári-
os temas têm ocupado o primei-
ro-ministro, nomeadamente a 
resposta à crise energética ou 
mesmo ao posicionamento por-
tuguês sobre a adesão da Ucrâ-
nia à UE. A primeira deslocação 
aconteceu no início de maio, 
com a viagem tripla à Romé-
nia, Polónia e Ucrânia e com os 
encontros com os primeiros-mi-
nistros e Presidentes dos três 
países com o contexto da guer-
ra como pano de fundo. Poucos 
dias depois (26 de maio) estava 
em Madrid para se encontrar 
com o primeiro-ministro es-
panhol, Pedro Sánchez, para 
debaterem o posicionamento 
ibérico no mercado energético, 
as sanções à Rússia e a ajuda à 
Ucrânia, que levariam ao Con-
selho Europeu extraordinário 
do fim desse mês. Mas antes do 
encontro dos líderes europeus, 
Costa ainda foi à Alemanha ter 
com o chanceler alemão, Olaf 
Scholz. Os dois inauguraram a 
Hannover Messe, feira da qual 
Portugal era o país parceiro.

Costa anda  
há dois meses 
em digressão 
pela Europa

Desde a sua posse, a agenda externa 
foi mais intensa do que a interna

A verdade, é que a agenda ex-
terna dominou o mês de maio 
de Costa, com mais relevância 
do que a agenda pública inter-
na, com poucas saídas e en-
contros a assinalar. “A agenda 
externa decorre da situação na 
Europa enquanto em termos 
internos tivemos fundamental-
mente discussão do Orçamento 
do Estado”, responde ao Ex-
presso o gabinete de António 
Costa, quando questionado so-
bre o facto de o primeiro-minis-
tro ter dado mais primazia aos 
contactos externos. 

Aliás, mesmo na agenda em 
Portugal, não raras vezes, esta 
é, na verdade, agenda exter-
na. O primeiro-ministro já re-
cebeu a Presidente da Grécia, 
o Presidente da Bulgária, os 
grão-duques do Luxemburgo, 
o presidente da Xunta da Extre-
madura e o enviado especial de 
Zelensky a Portugal, ao abrigo 
da ajuda prometida por Costa 
sobre o pedido de adesão da 
Ucrânia à União Europeia. 

Os encontros demonstram 
também a proximidade que 
Costa tem com alguns líderes, 
nomeadamente com Emma-
nuel Macron, com quem este-

ve a 7 de junho, em Paris. Na 
questão do apoio à Ucrânia, e 
até contracorrente, Costa tem 
estado mais próximo da posição 
do Presidente francês. Por fim, 
apesar de já não fazer parte da 
UE, foi “com entusiasmo” que 
os britânicos viram o encontro 
de Costa com Boris Johnson, a 
13 de junho. Os dois chefes de 
Governo assinaram um acordo 
político para as relações bilate-
rais no ‘pós-Brexit’, cimentando 
a aliança luso-britânica.

Esse acordo, que tem a forma 
de declaração conjunta sobre a 
cooperação bilateral, elenca 28 
pontos de cooperação para o 
futuro. A declaração, contudo, 
não é vinculativa e vai ser revis-
ta anualmente. Os dois países 
comprometem-se a trabalhar 
para “evitar a dupla tributa-
ção”. Entre os pontos de aposta 
estão também o reconhecimen-
to de qualificações profissionais 
e a promoção de programas de 
intercâmbio, não apenas para 
incluir estudantes e professores 
do ensino secundário e do supe-
rior, mas também para outras 
áreas, como a cultura e sectores 
criativos.

lvalente@expresso.impresa.pt 

POLÍTICA EXTERNA

Mantém-se o impasse  
na escolha do novo  
diretor do Mecanismo 
Europeu de Estabilidade. 
Portugal garante  
que não impedirá acordo

Leão  
no fundo 
de resgate? 
Medina quer 
ser parte  
da solução 

Ainda não foi desta que João 
Leão, o antigo ministro das Fi-
nanças, atual vice-reitor do ISC-
TE, soube se vai dirigir (ou não) 
o fundo de resgate da zona euro.

Fernando Medida e os restan-
tes ministros das Finanças da 
moeda única não conseguiram 
chegar a um acordo para eleger 
o próximo diretor do Mecanis-
mo Europeu de Estabilidade 
(MEE). Os países continuam 
divididos entre João Leão, apoi-
ado por França, e o ex-ministro 
das Finanças do Luxemburgo, 
Pierre Gramegna, apoiado pela 
Alemanha. Na corrida está tam-
bém o italiano Marco Buti, chefe 
de gabinete do comissário da 
Economia.

À falta de entendimento a deci-
são foi adiada para data incerta. 
Como incerto é o futuro de Leão 
à frente da instituição sedeada no 
Luxemburgo. Vai Portugal insis-
tir até ao fim na candidatura do 
ex-ministro das Finanças? O atu-
al, Fernando Medida, promete 
“intensificar os contactos com os 
vários Estados-membros” com 
vista à eleição de Leão, mas pa-
rece também abrir a porta ao ce-
nário contrário, ao garantir que 
Portugal “não será parte do pro-
blema”. “Quero aqui sublinhar 
que Portugal tem feito sempre, 
nestes processos, como em todos 
os processos, parte da solução”, 
disse aos jornalistas, adiantando 
que se empenhará com os restan-
tes parceiros do euro para que 
“se encontre a melhor solução 
para o futuro do Mecanismo”. E 
isto significa que só um dos três 
candidatos poderá vencer e que 
alguém terá de ceder e retirar a 
respetiva candidatura.

Para que haja acordo é tam-
bém preciso que Paris e Berlim 
estejam alinhados, porque os 
dois países têm poder de veto 
nesta eleição, por serem os prin-
cipais “acionistas” do MEE.

O atual diretor do Mecanismo 
Europeu de Estabilidade, o ale-
mão Klaus Regling, só termina 
o mandato a 7 de outubro, o que 
dá margem para que os 19 minis-
tros das Finanças do Euro conti-
nuem a tentar eleger o sucessor.

O MEE é uma instituição fi-
nanceira e embora não conceda 
novos empréstimos desde 2018 
— quando terminou o terceiro 
resgate à Grécia — tem necessi-
dades de financiamento, que te-
rão de ser geridas pelo próximo 
diretor. Quem vencer terá ainda 
de ter uma boa capacidade de 
comunicação com os mercados 
e os investidores.

No entanto, a imagem do Me-
canismo continua ainda muito 
ligada aos resgates da última cri-
se financeira, o que explica que 
muitos países prefiram não ter 
de recorrer à ajuda do MEE. No 
início da pandemia, em 2020, 
o Eurogrupo, então liderado 
por Mário Centeno, acordou 
a criação de linhas de crédito 
num montante total de €240 
mil milhões, às quais os países 
poderiam recorrer, benefician-
do de taxas de juro mais baixas. 
Até hoje, nenhum país quis os 
empréstimos.

Susana Frexes 
Correspondente em Bruxelas

politica@expresso.impresa.pt

Macron e Scholz deram 
um impulso à aprovação 
do estatuto de candidato 
à Ucrânia. Costa tem sido 
relutante, mas não vetará

Ucrânia mais perto da UE. Costa mais sozinho

Enquanto em Portugal, António 
Costa marcava uma reunião com 
os partidos políticos sobre o pedi-
do de adesão à União Europeia 
da Ucrânia numa estratégia de 
gestão de danos, em Kiev, Emma-
nuel Macron garantia que a 
França, a Alemanha, a Roménia 
e a Itália apoiavam sem reservas 
a candidatura, deixando Portugal 
mais sozinho. A Comissão Euro-
peia apresenta esta sexta-feira o 
relatório sobre o pedido de ade-
são da Ucrânia à UE e os 27 líde-
res decidem na próxima semana 
se aprovam ou não o estatuto de 
candidato para a Ucrânia. Tem 
de haver unanimidade, que pode 
estar agora mais próxima.

O primeiro-ministro tem sido 
dos mais céticos em relação à 
aprovação imediata do estatuto 
de candidato, assumindo publi-
camente o que pensavam tam-

bém outros países, incluindo a 
Dinamarca, Bélgica, Holanda e a 
própria França e Alemanha, e viu 
esta quinta-feira essa sua posição 
enfraquecer com as declarações 
em Kiev de Emmanuel Macron 
e Olaf Scholz. Os dois líderes 
anunciaram a sua posição oficial 
de apoio à atribuição imediata à 
Ucrânia do estatuto de candidata 
à União Europeia, ficando por 
definir se o farão sem que haja 
condições impostas aos ucrania-
nos como pedem os bálticos e a 
Polónia, mas tudo dependerá do 
que disser o relatório da Comis-
são Europeia. Costa, dois dias 
antes, não tinha ido tão longe, 
antes pelo contrário, tinha levan-
tado várias reservas à utilidade 
da aprovação do estatuto.

Para o primeiro-ministro, não 
faz sentido aprovar a Ucrânia 
como candidata se tal for incon-
sequente e é, em alternativa, par-
tidário da ideia que seria melhor 
um acordo político para ajuda 
imediata aos ucranianos que 
poderia ser acompanhado com 
medidas europeias como o alar-
gamento do mercado comum eu-
ropeu a produtos ucranianos e o 
alargamento da livre circulação, 
não dividindo a União Europeia 
sobre uma questão “político-ju-
rídica desnecessária”.

Apesar das dúvidas, Costa 
deixou no entanto a garantia 
que não será Portugal a furar 
a unanimidade, se a houver. Na 
terça-feira, o primeiro-ministro 
achava “muito duvidoso” que se 
chegasse a uma unanimidade no 
Conselho Europeu da próxima 
semana sobre o tema, algo que 
ficou mais perto de acontecer 
com o impulso da Alemanha e 
da França, e garantia que Por-
tugal não votará contra se to-
dos os outros forem favoráveis 
à aprovação do estatuto. “Isso 

com certeza que não. Se houver 
essa situação é porque estão reu-
nidas todas as condições”, disse.

A posição de Costa bebia do 
que o Presidente francês defen-
deu há um mês, quando propôs, 
como alternativa à adesão, um 
acordo paralelo com a Ucrânia, 
numa espécie de comunidade de 
candidatos, porque “demoraria 
décadas” até que os ucranianos 
fossem aceites na UE. Desta vez, 
em Kiev, Macron não se expli-
cou sobre se mantém esta sua 
ideia para o pós-aprovação do 
estatuto.

Esse pode ser um caminho 
para Costa, que pode manter 
a sua proposta de passos inter-
médios de ajuda à economia 
ucraniana, para que a aprova-

ção do estatuto não seja “in-
consequente”, como defendeu. 
Costa lembrava que a Turquia, 
por exemplo, tem o estatuto há 
50 anos e que isso cria “frustra-
ções”. O primeiro-ministro não 
fechava a posição portuguesa, 
mas defendia que a aprovação 
simples do estatuto não poderia 
ser para russo ver, ou seja, que 
o “estatuto de candidato pode 
significar muitas coisas” e não 
pode ser vazio de conteúdo sob 
pena de se agir “de forma fala-
ciosa com um país que está em 
guerra”.

O tabuleiro europeu tem dado 
algumas voltas sobre este tema. 
Algumas fontes diplomáticas 
davam conta ao Expresso que 
se nada fosse aprovado pelo 
Conselho Europeu seria feita 
uma leitura de “abandono da 
Ucrânia” em termos políticos. 
Uma das soluções avançadas 
seria a aprovação de um “texto 
diluído” sem uma clara aprova-
ção do estatuto de candidato, 
mas dando sinais fortes que tal 
viria a acontecer. L.V. e S.F.

Costa defendeu  
que aprovar estatuto 
sem mais nada seria 
tratar a Ucrânia  
de “forma falaciosa”

Macron disse que 
apoiava de “imediato” 
a atribuição do 
estatuto de candidata 
à Ucrânia

FRASES
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Moedas falado 
para Conselho 
Nacional

Montenegro tem mantido o 
jogo fechado sobre a 
composição da sua equipa. 
Hugo Soares reuniu com José 
Silvano e muitos apontam que 
será ele o próximo secretário-
geral do partido. “Que ele 
quer, quer”, ouve o Expresso. 
O que fazer com o ex-
deputado de Viseu Pedro 
Alves, que há muito tem essa 
ambição, é um problema a 
resolver. Com Jorge Moreira 
da Silva, cujo talento 
Montenegro disse que não iria 
desperdiçar, ainda não falou e 
ganha cada vez mais força a 
tese de que não será por ali 
que se faz a unidade. Em vez 
de Moreira da Silva, outro 
nome tem corrido nos 
bastidores como possível 
cabeça de lista ao Conselho 
Nacional: Carlos Moedas, o 
autarca de Lisboa apontado 
como futuro candidato à 
liderança do partido. Convites 
só em cima do congresso. R.D.

SUCESSÃO

PSD à espera de instruções
Montenegro não dirá nada sobre aeroporto de Lisboa  
até ao congresso e mantém tabu sobre liderança parlamentar

Rita Dinis

Três semanas depois de ter sido 
eleito um novo líder e a duas 
semanas de Luís Montenegro 
tomar posse oficialmente, em 
congresso, é assim que o PSD 
se sente: à espera de instru-
ções. “Estamos a precisar de 
orientações superiores”, deixa 
escapar ao Expresso um de-
putado com responsabilidades 
na bancada, enquanto outro 
corrobora: “Falta orientação.” 
Luís Montenegro e o líder par-
lamentar, Paulo Mota Pinto, 
já terão reunido pelo menos 
duas vezes, presencialmente, 
e “falam muito ao telefone”, 
segundo relatou uma fonte ao 
Expresso, mas tanto um como 
outro estão a deixar todos os 
outros às escuras.

A grande dúvida é o que vai 
Luís Montenegro fazer em re-
lação à bancada parlamentar: 
vai forçar novas eleições para 
ter um líder que seja mais da 
sua confiança do que Mota Pin-
to, que também é ainda presi-
dente da Mesa do congresso, 
com quem os montenegristas 
tiveram conhecidas e acesas 
divergências nos últimos anos? 
Ou vai manter o líder como si-
nal de unidade e vai promover 
a entrada de novos vices ou a 
saída de outros? A verdade é 
que ninguém, na bancada, sabe 
quais são os planos da nova 
direção e isso tem dominado 
as conversas de corredores e 
afetado os trabalhos do maior 
partido da oposição.

O “fogo” do aeroporto

Mais do que não saberem o que 
fazer em relação a temas quen-
tes que estão em cima da mesa 
(a votação sobre a eutanásia foi 
tratada em articulação com o 
novo líder, e a alteração à lei dos 
metadados, que está a decor-
rer num grupo de trabalho, está 
nas mãos do próprio Mota Pin-
to), as queixas apontam para a 
confusão que se instala sobre os 
temas mais mediáticos e a “falta 

de iniciativa” que o PSD tem tido 
sobre eles. É o caso do aumento 
brutal dos preços em geral e dos 
combustíveis em particular e 
não só, ou do caos nos hospitais 
e nos aeroportos. Mesmo que 
os deputados que coordenam 
algumas destas áreas queiram 
marcar visitas ou propor iniciati-
vas sobre estes temas, na prática 
estão de pés e mãos atados: “Le-
vamos quem? O líder cessante 
ou o líder eleito?”

O caso do aeroporto de Lis-
boa também tem sido aponta-
do como paradigmático: Luís 
Montenegro não vai dizer que 
posição tem sobre a localização 
do novo aeroporto até ser líder 
em plenas funções e isso tem 
permitido a António Costa (e 
Pedro Nuno Santos) lançar cas-
cas de banana com a intenção de 
culpar o PSD pela falta de con-
senso na matéria. Montenegro 
diz que “a seu tempo” dará uma 

resposta, mas até lá ditou o tom 
ao acusar o Governo socialis-
ta de “incompetência”. São “só 
mais duas semanas de espera”, 
vão desabafando. Já faltou mais.

A questão do aeroporto deixa 
Montenegro entre dois fogos. 
Por um lado, dizer que é a favor 
do Montijo é voltar à opção de 
Passos Coelho, de quem foi lí-
der parlamentar, mas por outro 
é dar a mão para um acordo 
com o Governo, atitude que 
sempre criticou a Rio. Quando 
Costa chegou ao Governo dis-
se que ia manter para o novo 
aeroporto a opção do anterior 
executivo para não haver mais 
atrasos. E fez um acordo com 
Rui Rio para alterar a lei que 
dava a qualquer das autarquias 
envolvidas o poder de inviabili-

zar a opção. Contudo, depois 
de uma reunião no PSD, Rio 
voltou atrás e sujeitou o acordo 
para mudar a lei à realização 
de um novo estudo estratégi-
co para a localização do aero-
porto que volta a pôr em cima 
da mesa a hipótese Alcochete. 
Este episódio foi um dos que 
degradou a relação entre o 
primeiro-ministro e o líder do 
PSD, dando pretexto a Costa 
para dizer que não podia con-
fiar em Rui Rio.

Jurisprudência na bancada

Certo é que a questão da li-
derança da bancada tem sido 
tema tabu. Há duas semanas, 
quando os deputados se reu-
niram para falar, entre outras 
coisas, sobre a votação dos 
projetos de lei da despenali-
zação da morte medicamen-
te assistida, Paulo Mota Pinto 
não fez qualquer referência à 
sua disponibilidade para con-
tinuar a trabalhar com a nova 
liderança do partido ou sobre 
a sua intenção de pôr o lugar 
à disposição: foi como se nada 
fosse. Antes, numa reunião da 
direção da bancada, alguns vi-
ce-presidentes mais próximos 
de Montenegro tinham de-
fendido a tese montenegrista: 
espera-se da atual direção da 
bancada o mesmo que se exi-
giu à direção de Hugo Soares 
quando Rui Rio foi eleito líder, 
em 2018. Ou seja, espera-se que 
a direção da bancada ponha o 
lugar à disposição.

Mas não foi bem isso que 
aconteceu. Assim que Rio foi 
eleito contra Santana Lopes, 
várias foram as vozes no PSD 
que se levantaram a dizer que 
o líder parlamentar que tinha 
sucedido a Montenegro devia 
pôr o lugar à disposição — co-
nhecidas que eram as diver-
gências de estratégia entre 
Hugo Soares e Rui Rio. Mar-
ques Mendes e Ferreira Leite 
eram algumas dessas vozes, 
mas não era isso que defendia 
Luís Montenegro. “A confiança 
do líder parlamentar depende 

A questão do aeroporto é um dilema para Montenegro: voltar à opção de Passos é pôr-se ao lado de Costa FOTO RUI OLIVEIRA

exclusivamente da vontade dos 
parlamentares; essa coisa de 
pôr o lugar à disposição do líder 
do partido não existe, quando 
muito pode pôr à disposição da 
bancada”, dizia na altura.

É uma espécie de jogo do 
empurra. Mota Pinto tem 
mostrado disponibilidade em 
trabalhar com o novo líder e 
não irá pôr o lugar à disposição 
(não antes do congresso, segu-
ramente), estando à espera que 
seja Luís Montenegro a dizer se 
conta com ele ou não. Foi o que 
aconteceu com Hugo Soares, 
agora falado para novo secre-
tário-geral do partido, que só 
pôs o lugar à disposição depois 
de Rui Rio ter sinalizado ter 
outras ideias em mente.

rdinis@expresso.impresa.pt

“Levamos quem?  
O líder cessante  
ou o líder eleito?”, 
questiona um 
deputado que 
desespera por ação 

Nova Comissão de 
Acompanhamento da 
Descentralização vai a 
votos no Parlamento. Ana 
Abrunhosa sobe ao Porto 
para ouvir os autarcas

PS vai reativar 
Comissão que 
chumbou ao PSD

A bancada parlamentar socialis-
ta leva, esta sexta, a plenário da 
Assembleia da República uma 
recomendação para que o Go-
verno proceda à reativação da 
Comissão de Acompanhamento 
da Descentralização, criada em 
2018 para supervisionar as trans-
ferências de competências do 
Estado para as autarquias locais 
e extinta em dezembro. 

Susana Amador, uma das de-
putadas signatárias deste pro-
jeto de resolução, justifica o res-
surgimento da Comissão, que 
integrará, tal como a anterior, 
representantes de todos os gru-
pos parlamentares, do Governo, 
da Associação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses (ANMP) 
e da Associação Nacional de 
Freguesias (Anafre), em nome 
da transparência do processo 
de descentralização em curso, 
que “derrapou” em áreas como a 
saúde e a ação social. Sem que a 
descentralização esteja concluí-
da e “aprofundada”, a deputada 
defende ser “imprescindível” 
uma avaliação contínua das com-
petências e recursos transferidos 
para o poder local, de forma a 
identificar novas áreas de trans-
ferências naquela que “é a gran-
de reforma do Estado”. 

Nesta recomendação é pedi-
do que o Governo mantenha os 
pressupostos que estiveram na 
génese da Comissão de Acom-
panhamento, mas adaptando a 
sua representatividade ao novo 
quadro político do país.

PSD perplexo

“Antes tarde do que nunca” é 
a reação de “perplexidade” de 
Fátima Ramos, vice-presidente 
do grupo parlamentar social-de-
mocrata e do colega de bancada 
Joaquim Pinto Moreira, à reco-
mendação dos socialistas, que 
surge menos de um mês depois 
de o PSD ter avançado, em sede 
de discussão na especialidade do 
OE-2022, com a proposta de rea-
tivação da extinta Comissão de 
Acompanhamento. A proposta 
do PSD foi chumbada pelo PS. 

Susana Amador explica a re-
jeição por o PS ter já apresen-
tado um pedido ao Governo no 
mesmo sentido, a 5 de maio. “A 
proposta estava prejudicada em 
sede de OE, pois a recomenda-
ção ao Governo já fora apresen-
tada”, diz, relativizando a con-
testação de alguns autarcas em 
relação aos recursos financeiros. 
E sublinha que a reforma em 
curso “não é estática, mas um 
processo gradual”.

A argumentação da deputa-
da não convence Pinto Moreira, 
que alega que o PS se socorreu 
“de um truque regimental para 
ficar com uma medalha que não 
lhe pertence. A reativação da 
Comissão fui eu que a coloquei 
primeiro à ministra da Coesão 
Territorial na AR”, lembra. Para 
Fátima Ramos, a tentativa de ser 
o partido do Governo a ficar com 
“os louros” é “política barata e 
demagógica e um sinal de que 
o processo de descentralização 
está a correr muito mal”. A ex-
-presidente da Câmara de Mi-
randa do Corvo refere que os au-
tarcas têm razão nas queixas de 
valores desajustados às despesas 
reais das novas competências, 
sobretudo na educação. 

Além de falta de diálogo, Fáti-
ma Ramos “estranha” que Ana 

Abrunhosa tenha uma agenda 
“tão complicada” que só lhe per-
mita prestar esclarecimentos em 
sede da Comissão da Adminis-
tração Pública, Ordenamento 
do Território e Poder Local, pre-
sidida por Susana Amador, no 
próximo dia 12 de julho. O reque-
rimento para ouvir a ministra da 
Coesão Territorial “com carácter 
de urgência” remonta a 20 de 
abril. “Foi preciso ver a casa em 
turbilhão para começar a agir”, 
comenta a deputada. 

Ministra reúne-se  
com autarcas no Porto 

Após o Governo já ter sinaliza-
do que irá aumentar as verbas 
de €20 mil por escola para €29 
mil, aceitando os valores de re-
ferência apresentados pelos au-
tarcas em função do tamanho e 
da idade do edifício, e os €1,40 
por refeição escolar para €2,75, 
Ana Abrunhosa reúne-se, a seu 
pedido, terça-feira, com os 17 au-
tarcas da Área Metropolitana do 
Porto (AMP). O Expresso apu-
rou que Rui Moreira, presiden-
te da Câmara do Porto, e Luísa 
Salgueiro, presidente da ANMP, 
irão estar presentes. 

Eduardo Vítor Rodrigues, 
presidente de Gaia e da AMP 
leva a discussão um caderno de 
encargos delineado esta semana 
pelos autarcas locais. O líder da 
AMP afirma que à mesa das ne-
gociações estará muito mais do 

que dinheiro. “Os autarcas não 
são pedintes, nem estamos num 
leilão”, diz. E deixa o alerta: é 
“fundamental” neste proces-
so, que “estava a ser um pou-
co abandalhado”, avançar com 
ajustamentos, lembrando que 
a tutela se esqueceu na trans-
ferência de competências de 
assegurar os recursos indispen-
sáveis aos seguros de acidentes 
pessoais dos funcionários que 
transitaram para os municípios, 
seguros e licenças do edificado 
escolar e dos centros de saúde. 
“Como eram do Estado não têm 
seguro, mas nós temos de o fa-
zer”, salienta, avisando que tam-
bém não ficou acautelado quem 
paga a Caixa de Aposentações 
ou a ADSE dos trabalhadores 
até agora responsabilidade do 
Estado Central.

O presidente da AMP quer que 
seja assumido por escrito o re-
forço de verbas para a educação 
e a saúde. “Não é desconfiar, a 
verdade é que até agora o que ou-
vimos foram anúncios políticos, 
não compromissos do Conselho 
de Ministros ou do ministro das 
Finanças”, nota o socialista, que 
pretende garantias de mais ver-
bas para o transporte escolar.

Os autarcas vão alertar a mi-
nistra para “revisitar” os centros 
de saúde, alguns dos quais “não 
estão sequer em condições de 
serem licenciados” e rever “de 
forma periódica os valores alo-
cados à Ação Social” devido à 
inflação. O presidente da AMP 
quer ainda que o Governo deixe 
de olhar para os autarcas como 
tarefeiros, dando-lhes capacida-
de de decidir questões como os 
horários dos centros de saúde 
em municípios onde não há ur-
gências noturnas. 

Isabel Paulo 
ipaulo@expresso.impresa.pt 

DESCENTRALIZAÇÃO

“Foi preciso ver a casa 
em turbilhão para 
ministra da Coesão 
começar a agir”, acusa 
deputada do PSD
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João Cepeda 
O “tipo 
esperto” que 
conquistou 
Costa

Diretor de comunicação  
do Governo é pragmático,  
mas há quem fale em 
“tentação por aparecer”

João Diogo Correia 

Um empresário de reconhe-
cido sucesso, financeiro e não 
só, decide ir trabalhar para o 
Governo. Alguém que come-
çou a carreira como jornalista 
de política, mas que na última 
década não esteve nem no jor-
nalismo nem na política, vai 
para diretor de comunicação 
de António Costa. Porquê?

João Cepeda, que se fez em-
presário na Time Out, primeiro 
na revista, depois no Time Out 
Market, iniciou funções na se-
mana passada na nova morada 
— a residência oficial do pri-
meiro-ministro, em São Bento 
—, depois de ter suspendido a 
participação nos negócios. É 
hora de passar à sombra e gerir 
a comunicação e a presença 
do Governo nas redes digitais, 
além de coordenar e articular 
o que sai dos ministérios. Por 
isso, Cepeda prefere não se 
alongar em comentários. Quer 
deixar de ser notícia. Mas ga-
rante que, embora tenha com 
Costa uma relação de anos e 
encontros vários, não teme 
ficar ligado à figura do líder 
socialista. “Se tivesse [medo], 
não estaria aqui. Teria de ser 
taticista para ter medo de ficar 
associado a uma pessoa a quem 
vou reportar.” Ao PS, menos 
ainda. “Estou como diretor de 
comunicação do Governo, isso 
é muito claro.”

A mudança de vida do gestor 
causou surpresa, a começar no 
próprio, que no final de maio 
admitiu ao Expresso que não 
esperava o convite. E mais sur-
presa causou em alguns dos 
que com ele se cruzaram ao 
longo das últimas décadas. 
Embora o percurso de Cepeda 
ajude a explicar uma certa ten-
tação pela surpresa.

Em 2003, “era pouco mais 
que estagiário no ‘DN’ quando 
arrancou à aventura para Lon-
dres”, recorda um ex-camara-
da de redação do “Diário de 
Notícias”, onde Cepeda chegou 
depois de ser, aí sim, estagiário 
no “Público”. Foi para Ingla-
terra com a ideia de estudar 
ciência política, mas a libra a 
valer €1,5 obrigou-o a repen-
sar a estratégia e a colaborar 
em jornais, agências, rádio, te-
levisão. E talvez essa decisão 
aparentemente intempestiva 
de largar o início de uma carrei-
ra de jornalista político ajude 
a explicar o perfil do homem, 
hoje com 44 anos, escolhido 
por Costa. “Tem esse lado in-
quieto, de empreendedor”, diz 
a mesma fonte.

O Expresso falou com várias 
figuras ligadas ao percurso 

profissional de João Cepeda e 
todas preferiram não ser iden-
tificadas, mesmo a propósito 
de comentários elogiosos. A 
exceção foi uma breve decla-
ração de Luís Delgado, que 
foi sócio-fundador e acionista 
maioritário da empresa que 
trouxe o franchise da Time 
Out para Portugal. “Quando 
está empenhado num projeto, 
arranja forma de o pôr a fun-
cionar.” E acrescentou: “É uma 
pessoa extraordinariamente 
empenhada, trabalha 24 horas 
por dia, se for preciso.”

Empreendedor, pragmático, 
ambicioso, são adjetivos que se 
repetem. Outro ex-colega do 
“DN” conta que já há 20 anos 
se notava que Cepeda “era dos 
tipos que não iam ficar para 
sempre no jornal, ou que, se fi-
casse, era para um cargo de di-
reção. Tinha olho, e digo isto no 
bom sentido”, garante. “Era de 
trato fácil, sem maldade, mas 
com uma certa matreirice.” 
Resumindo, “um tipo esperto”.

One man show?

A ida para Londres “marcou-o 
a vários níveis”, contam os mais 
próximos, e “deu-lhe uma cul-
tura de mundo e a ideia de que 
Lisboa podia ser uma cidade 
mais moderna, que o acompa-
nham até hoje”. E a que Antó-
nio Costa não é indiferente.

Os dois cruzaram-se ainda 
Cepeda era jornalista no “DN”, 
mas é em 2014 que a relação 
fica pela primeira vez escrita 
na pedra, com o nascimento do 
Time Out Market de Lisboa, no 
Mercado da Ribeira. A empresa 
de que Cepeda fazia parte ga-
nha o concurso de exploração 
do mercado, António Costa era 
presidente da Câmara.

A conceção do projeto é fei-
ta a partir da revista, com a 
participação da equipa que a 
fundou. Além de Cepeda e Del-
gado, eram sócios da empresa 
que detinha a “Time Out” João 
Miguel Tavares, hoje comenta-
dor e cronista na SIC e no “Pú-
blico”, e Cláudia Serra Cam-
pos, que era responsável pela 
área financeira. João Miguel 
Tavares está, aliás, presente em 
vários momentos do percurso 
de Cepeda.

Quando eram colegas no 
“DN”, formaram uma lista ao 
conselho de redação que um 
ex-colega recorda como “de 
rutura”. “Eram aguerridos, 
tinham uma posição atrevi-
da, e já mostravam apetência 
pela política”, conta. Depois 
do período londrino, Cepeda 
e Tavares voltam a trabalhar 
juntos na revista e na conce-
ção do mercado, projeto que o 

cronista abandona ainda antes 
de ganhar vida. Por razões de 
“elementar elegância” (é hoje 
crítico assumido dos gover-
nos socialistas), João Miguel 
Tavares recusa “falar publica-
mente sobre o João” tendo em 
conta as posições que ambos 
ocupam.

Uma outra figura que esteve 
próxima durante a criação do 
Time Out Market conta que 
“há hoje um conjunto de pes-
soas incomodadas” com o facto 
de Cepeda ter ficado como a 
figura principal da ideia. Numa 
entrevista ao “DN” logo após 
a abertura do mercado, Cepe-
da aparece sozinho a falar do 
sonho da “revista que se lê, se 
come e se bebe”. Pedro Mar-
ques Lopes, que assina a repor-
tagem, escreve a certa altura 
que quase teve de pôr os óculos 
escuros, de tanto que os olhos 
de Cepeda brilhavam. E não 
só os olhos. “Cepeda brilha” é 
como arranca a reportagem.

“Aquilo não era um one man 
show, mas fabricou-se essa 
ideia”, atira a mesma fonte. 
Embora admita o grande im-
pulso de Cepeda no momento 
seguinte, quando o mercado é 
comprado por um grupo inglês, 
em 2015, e se inicia a expansão, 
crê que “uma certa tentação 
para aparecer” pode vir a pre-
judicá-lo nas novas funções. O 
que não significa que não vá 
ser bem-sucedido. “Ele nunca 
pode sair mal de uma coisa em 
que se mete.”

Confrontado com a ideia, 
João Cepeda recusa alguma 
vez ter-se colocado como ator 
principal, ideia que considera 
“injusta” para ele e para quem 
o acompanhou. “Não se faz 
rigorosamente nada sozinho. 
É impossível se não tivermos 
boas equipas, bons chefes, bons 
investidores. É preciso sorte 
para estar rodeado pelas pes-
soas certas”, responde ainda.

O que ganha Costa?

Quem o conhece também fora 
do ambiente de trabalho defi-
ne Cepeda como alguém “que 
confia nas suas capacidades” 
e “acredita que pode ser útil” 
no Governo, porque “conhece 
um lado mais profissional da 
comunicação”. O que nem sem-
pre acontece com figuras de 
perfil mais político, que habi-
tualmente desempenham estas 
funções. “É um tipo que está 
sempre com ideias, sempre a 
perguntar ‘e se fizéssemos isto 

ou aquilo’”. É também, confi-
dencia, “acelerado, por vezes 
caótico, deita-se muito tarde”.
Durante cerca de dois anos, 
enquanto expandia o negócio 
dos mercados (já abriram seis 
e estão a preparar-se mais cinco 
em diferentes continentes), o 
gestor manteve uma crónica 
de opinião no “Jornal de Negó-
cios”. O turismo é o tema que 
aparece com mais frequência, 
ora como crítica ao “ativismo 
antiturismo” ora para consi-
derar que o sector está afasta-
do do Plano de Recuperação 
e Resiliência — “não há gran-
de desculpa”. Ou para repetir 
um mantra: Portugal “está na 
moda” e é preciso mantê-lo.

Cepeda não vai desempenhar 
um cargo político, embora não 
esclareça se fará parte das reu-
niões de coordenação políti-
ca do Governo. Em qualquer 
caso, uma figura que trabalhou 
na comunicação de anteriores 
executivos diz ao Expresso 
que as ideias de “abertura ao 
mundo”, ainda mais vindas de 
alguém ligado aos negócios, 
“oferecem uma visão que os 
políticos acham interessante”.

Para Costa, é também “uma 
tentação ter alguém que o ajude 
a controlar o fluxo mediático. 
E é preferível ter alguém não 
ministro”. Ainda assim, diz-se 
“um bocadinho cético sobre o 
sucesso da operação”. Porquê? 
“Aqui não há tradição de ter 
essa figura. E toda a gente acha 
que sabe de comunicação.”

jdcorreia@expresso.impresa.pt 

João Cepeda vai 
ocupar um lugar que 
não tinha dono no 
Governo anterior. 
Conhece o primeiro-
-ministro há vários 
anos e diz que o 
admira FOTO D.R.

“Teria de ser taticista 
para ter medo de ficar 
associado a uma pessoa 
a quem vou reportar”, 
diz Cepeda sobre  
a ligação a Costa

COMUNICAÇÃO

Centralizar 
não 
resultou

Não é a primeira vez 
que António Costa 
tenta ter um diretor 
de comunicação no 
Governo. Em janeiro de 
2016, foi buscar para o 
seu gabinete o diretor de 
comunicação comercial do 
Millennium bcp, Mário São 
Vicente. De acordo com 
o despacho de nomeação 
iria ter funções de 
“planeamento estratégico 
da comunicação 
institucional”. Na verdade, 
nunca se deu por ele e 
saiu ao fim de dois anos, 
alegadamente por não se 
ter adaptado às funções. 
Centralizar a comunicação 
do Governo, seguindo 
modelos que vingam 
noutros países, como 
Reino Unido ou EUA, tem 
sido tentado várias vezes 
sem sucesso em Portugal. 
A tentativa que mais deu 
que falar foi, contudo, a 
do Governo Durão-Portas, 
que tentou criar uma 
“central de comunicação”, 
que deveria ser tutelada 
pelo então ministro da 
Presidência, Nuno Morais 
Sarmento. Houve polémica 
pública e veto político. O 
então Presidente Jorge 
Sampaio vetou o decreto 
do Governo que criava o 
organismo. “O esforço 
da participação dos 
cidadãos na vida política 
deve ser obtido através do 
incentivo do pluralismo e 
não da criação de um novo 
serviço administrativo de 
publicitação da atividade 
do Governo”, justificou 
Sampaio, que enviou 
também o recado: “Não 
há défice, antes excesso, 
de presença estatal e 
governamental nos meios 
de comunicação.”
Eunice Lourenço
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CHEGA

Ventura defende conspiração 
que tem inspirado massacres
Partido importou teoria da grande substituição. Demógrafa desmonta-a

Hélder Gomes

É uma teoria conspirativa racis-
ta e xenófoba que tem servido de 
inspiração a vários assassínios em 
massa. É sucessivamente desacre-
ditada, mas vai deixando lastro 
nos EUA e na Europa. E o Chega 
está apostado em que faça o seu 
caminho em Portugal. A teoria da 
grande substituição, designação 
usada pelo escritor francês Renaud 
Camus no livro “Le Grand Rem-
placement” (2011), alega que os 
europeus e americanos brancos 
estão a ser ativamente substituídos 
por imigrantes não-brancos. Em 
rigor, as raízes desta teoria contam 
mais de um século, tendo motiva-
do políticas migratórias restritivas 
nos EUA e inspirado Hitler, mas 
é a Camus que a ultradireita mais 
tem recorrido, incluindo os recém-
-candidatos à presidência francesa 
Marine Le Pen e Éric Zemmour, o 
primeiro-ministro húngaro, Viktor 
Orbán, e, por cá, André Ventura.

Em outubro, ainda deputado 
único do Chega, declarou no Par-
lamento existir “um problema es-
trutural” em Portugal e na União 
Europeia (UE): “a substituição de-
mográfica”. Ventura pedia que não 
o apelidassem de “racista ou xe-
nófobo” quando estava a defender 
uma teoria racista e xenófoba. (Ca-
mus já foi acusado de antissemitis-
mo e chegou a ser condenado por 
incitamento ao ódio e à violência 
contra muçulmanos.) “A verdade é 
só uma: a UE, no seu conjunto, tem 
vindo a ser substituída demografi-
camente por filhos de imigrantes. 
Ninguém quererá que daqui a 20 
anos a Europa seja composta maio-
ritariamente por indivíduos vindos 
de outros continentes”, acrescen-
tava Ventura. Acontece que a ver-
dade que dizia ser “só uma” é, efe-
tivamente, mentira. O vídeo destas 
declarações foi recuperado pelo 
próprio a 18 de maio, escassos qua-
tro dias após o massacre de uma 
dezena de pessoas num supermer-
cado de Buffalo, nos EUA. Antes, o 
atirador, de 18 anos, publicara um 
manifesto de 180 páginas em que 
se assumia supremacista branco 
e referia várias vezes a teoria da 
grande substituição.

Ao recuperar no Twitter o vídeo 
da sua intervenção, Ventura não 
falou sobre o massacre, mas es-
creveu: “Não é com imigrantes que 
resolvemos os nossos problemas 
demográficos. Não é a substituir 
os portugueses que ajudamos a 

desenvolver Portugal! O Parlamen-
to teve de ouvir o que nunca tinha 
ouvido!” No ponto 65 do programa 
político do Chega, reformulado no 
ano passado, lê-se que “as políti-
cas migratórias e de atribuição da 
nacionalidade a estrangeiros, em 
especial num contexto internaci-
onal de forte pressão imigratória 
sobre a Europa, comportam riscos 
para a sobrevivência dos portugue-
ses enquanto povo com identidade 
própria, assim como para a sua 

prosperidade e segurança coleti-
vas, riscos que devem ser responsa-
velmente assumidos”. O Expresso 
contactou Gabriel Mithá Ribeiro, 
responsável pela reformulação 
do programa e atual deputado do 
Chega, mas não obteve resposta.

Antes de Buffalo, outros autores 
de massacres advogaram a mes-
ma teoria conspirativa, como o de 
Christchurch, na Nova Zelândia, 
que matou 51 pessoas, em 2019, 

ou Breivik, que a 22 de julho de 
2011 foi o responsável pela morte 
de oito pessoas numa explosão em 
Oslo e de outras 69 num tiroteio 
na ilha norueguesa de Utøya. Nos 
EUA, a inspiração conspirativa foi 
a mesma nos massacres numa si-
nagoga de Pittsburgh, em 2018, e 
em El Paso, no ano seguinte. Alice 
Delerue Matos, professora na Uni-
versidade do Minho, alerta para o 
perigo de se defenderem estas teo-
rias, que, de resto, constituem uma 
“falsidade” e resultam de “uma lei-
tura enviesada das estatísticas”. É 
que, além de serem apropriadas 
por movimentos populistas, tam-
bém o são — e isso é “mais grave” 
— por pessoas que cometem cri-
mes como o de Buffalo, pelo que 
“defendê-las” comporta “um risco 
que não é despiciendo”, adverte ao 
Expresso a demógrafa e socióloga 
de formação.

Factos: no último ano havia em 
Portugal 6,4% de estrangeiros, 
sendo que 40% destes eram prove-
nientes de países europeus; no seu 
conjunto, a população estrangeira 
residente na Europa não chega a 
5%. Ou seja, além de falsas, as de-
clarações de Ventura instigam a um 
“medo infundado” e sem “o mínimo 
sentido” relativamente à imigração, 
sentencia Alice Delerue Matos. Se 
a alegada grande substituição não 
ocorrerá, há uma que deveria ocor-

Ventura recuperou, em maio, um vídeo com discurso proferido em outubro do ano passado FOTO ANA BAIÃO

“André Ventura  
sabe ler as estatísticas,  
mas aproveita-se  
do desconhecimento 
de muita gente para 
conseguir votos”,  
diz Alice Delerue Matos

rer: a substituição das gerações. 
“Mas, por muito que façamos em 
termos de fecundidade, não é ex-
pectável que voltemos a níveis de 
substituição das gerações, portanto 
vamos sempre precisar de imigran-
tes.” A académica cita, aliás, um 
estudo da Fundação Francisco Ma-
nuel dos Santos que concluiu que 
Portugal precisa de entre 89 mil e 
103 mil entradas todos os anos. Em 
2019, o ano em que houve mais imi-
grantes, tivemos 72.700, recorda. 
“Sem imigrantes, não temos qual-
quer possibilidade de crescer eco-
nomicamente”, logo “este discurso 
contra os imigrantes” — é sempre 
preciso encontrar “um bode expia-
tório” — “não tem qualquer sentido, 
porque precisamos deles”.

O presidente do Chega e outros 
como ele conhecem as estatísticas, 
mas “deturpam-nas”, “misturam 
tudo” e “as pessoas, se não estive-
rem a par, infelizmente vão atrás”. 
“Estes movimentos crescem em 
situações em que as pessoas estão 
mais vulneráveis e aproveitando-se 
de medos infundados que circulam 
em momentos de crise”, descre-
ve. Sublinhando não ser de Ciência 
Política, a professora diz: “André 
Ventura sabe ler as estatísticas, mas 
aproveita-se do desconhecimento 
de muita gente para conseguir vo-
tos. É a única explicação que vejo.”

hgomes@expresso.impresa.pt

Um destino para trabalho e lazer,
Um destino para si.

Desfolhada Nacional Lançado 
no Dia de Portugal com o mesmo 
nome de um jornal brasileiro, “Fo-
lha Nacional” não se aguentou uma 
semana. À hora de fecho desta edi-
ção, o jornal online do Chega não 
estava acessível. Logo nas primei-
ras horas de vida, uma sondagem 
sobre a eutanásia já tinha sido reti-
rada. Gente não é de intrigas, mas 
este apagão ocorre na semana em 
que Cristina Rodrigues, atual asses-
sora jurídica do Chega, foi acusada 
no caso do apagão de mais de qua-
tro mil e-mails do PAN.

Eu é que sou o presidente da 
junta O recém-reativado jornal 
“Tal&Qual” qualquer dia vai ser 
contratado para escrever esta ru-
brica. Na sua última edição, uma 
história em particular deixou o 
mundo político em alvoroço: o 
chefe de gabinete de Carlos Moe-
das na Câmara de Lisboa ter-se-á 
esquecido da carteira e, depois de 
um jantar, foi à esquadra da po-
lícia denunciar o alegado furto. 
Descrito como “intempestivo”, que 
“resolve tudo aos berros” e “conhe-
cido pelo seu mau feitio”, António 
Valle, que já trabalhou com Miguel 
Relvas e depois com Passos Coelho, 
terá exigido ser atendido rapida-
mente por ser “chefe de gabinete 
do presidente da Câmara” e por 
pouco não batia com os costados 
no “xilindró”, escreve o jornal (não 
a Gente, a Gente tem modos).

MADRAGOA Foi a marcha 
vencedora na noite de Santo 
António, mas o que mais saltou à 
vista foi o presidente da Câmara 
de Ovar e braço-direito de Rui Rio 
no PSD, Salvador Malheiro, de pé 
descalço a torcer pelos vareiros 
e pelas (o)varinas. Está explicada 
a vitória: conhecido por levar 
carrinhas de militantes a votar 
em Ovar, não há eleição em que 
Malheiro toque que não ganhe. 
Ou terá tido dedo da madrinha 
Pipoca Mais Doce? Gente aposta 
na primeira opção. FOTO D.R.

Malheiro mais doce
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“Pedrógão está 
mais combustível 
do que antes”

Texto Carla Tomás  
Fotos Ana Baião

C
om exceção de um 
poste de média ten-
são descarnado e 
abandonado que ali 
permanece, ninguém 
diria que foi num vale 
verdejante percorri-
do por um ribeiro, em 
Escalos Fundeiros, 

que tudo começou. “É o sítio mais im-
provável para começar um incêndio”, 
atesta Joaquim Sande Silva, olhando 
em volta. Este especialista em ecologia 
do fogo — que integrou a Comissão 
Técnica Independente (CTI) que anali-
sou os trágicos incêndios de 17 de junho 
de 2017 — recorda que foi neste local 
que um raio caiu sobre uma linha de 
média tensão, provocando uma descar-
ga elétrica sobre um carvalho próximo.

Eram 14h30 de um sábado quente e 
seco, precisamente há cinco anos. “Du-
rante algum tempo o ribeiro impediu 
a progressão do fogo”, conta Sande 
Silva. Pouco depois, a sobrecarga na 
rede elétrica fez eclodir novo incêndio 
a poucos quilómetros dali, em Regadas, 
e passados nove minutos surge o de 
Góis. Três horas depois o incêndio era 
considerado “incontrolável, indepen-
dentemente dos meios disponíveis”, 
garante a CTI.

“Isto é uma bomba”

A secura de combustíveis no solo, alia-
da a um baixo nível de humidade do 
ar, a ventos muito fortes e a grande 
instabilidade atmosférica “tornaram 
este incêndio extraordinário”, frisa o 
especialista. Sete dias de chamas, às 
quais se juntaram as de Góis e de ou-
tros focos, percorreram 47 mil hecta-
res e fizeram do incêndio de Pedrógão 
Grande o  maior e mais trágico de que 
há memória em Portugal (ver caixa de 
números).

“Este é um ano de seca. Se houver um 
incêndio com as condições do de 2017 
e não for atacado imediatamente, não 
sei o que acontecerá”, confessa o presi-
dente da Câmara de Pedrógão, António 
Lopes. “A barragem do Cabril está a 
menos de 40% do seu volume”, o que 
pode criar constrangimentos no abas-
tecimento de água dos meios aéreos.

Os postes de média tensão que atra-
vessam o troço onde tudo começou 
estão agora afastados das árvores ao 
longo do que a vista alcança. E as ber-
mas da EN 236-1 — a chamada ‘estrada 
da morte’, onde 47 pessoas morreram, 
30 das quais em menos de 10 minutos 
num troço de 400 metros — estão lim-
pas. O que ali aconteceu pelas oito da 
noite “foi um fenómeno raro e extre-
mo”, relata Sande Silva.

A limpeza das bermas podia não ter 
evitado a tragédia, mas passou a ser 
uma obrigatoriedade tácita, indepen-
dentemente da existência de planos 
municipais de defesa da floresta contra 
incêndios. Num concelho onde 81,4% 
do território é ocupado por floresta, 
esta mantém-se maioritariamente de-
sordenada e sem qualquer gestão. “Isto 

é uma bomba, pior do que em 2017”, 
assevera um bombeiro, que prefere 
não ser identificado. “Basta olhar e 
ver”, é o que se ouve de quem ali vive.

“A paisagem está mais combustível 
hoje do que estava antes”, confirma 
Joaquim Sande Silva. A recuperação 
das áreas ardidas não aconteceu e os 
eucaliptos reproduziram-se desorde-
nadamente, contribuindo para o barril 
de pólvora.

“É assim em Pedrógão e em todos os 
concelhos em redor”, reconhece o pre-
sidente da Câmara. Mas garante que 
“há trabalho a ser desenvolvido” e vão 
“executar mais área de faixas de com-
bustível do que as previstas no plano e 
chegar a 156 hectares”, num concelho 
com quase 13 mil hectares de floresta.

Entre 2012 e 2017, apenas 19% dos 
perto de 32 mil hectares previstos nos 
Planos Municipais de Defesa da Flores-
ta contra Incêndios foram limpos nos 11 
municípios afetados pelos incêndios de 
Pedrógão Grande e Góis. 

“A estrutura fundiária portuguesa é 
um caos, mantêm-se as heranças indi-
visas e nada acontece”, aponta Sande 
Silva. Com 98% da propriedade em 
Portugal a ser privada e sem se saber 
a quem pertence metade dela pelos 
atrasos no cadastro, este caos é pas-
to para chamas. E não há meio de o 
Parlamento legislar sobre prazos para 
acabar com as heranças indivisas, que 
se eternizam. O espelho disto, ilustra 
Sande Silva, é ver que “o João cuida 
do seu hectare, mas o vizinho António 
herdou um hectare com mais quatro 
irmãos e nem sabe bem onde. E não 
gerem nem deixam gerir, porque a 
propriedade é sagrada”.

“Está à vista”, lamenta Acácio Nunes. 
Herdeiro de um pequeno terreno com 
sobreiros e eucaliptos, gastou “uns 200 
euros a mandar limpá-lo”. “Se fosse 
maior, limpavam-me era a carteira”, 
diz este septuagenário. “Quando era 
jovem, havia por aqui mais gente, com 
uma enxada na mão, e matava-se logo 
o fogo”, lamenta.

Além de estes territórios terem cada 
vez menos gente, impera um senti-
mento: “Para quê cuidar se arde an-
tes de se poder cortar para vender”?, 
pergunta Sande Silva. A floresta fica 
assim “entregue aos caprichos da na-
tureza”. Para inverter isto, defende, “é 
preciso criar economias de escala para 
pôr os proprietários a fazer o que não 
conseguem fazer sozinhos, e isso só é 
possível se a sociedade se movimentar 
nesse sentido”.

Contudo, não faltam resistências difí-
ceis de ultrapassar. “A política florestal 
tem de estar focada no proprietário, 
crian do incentivos fiscais que contri-
buam também para que as zonas de 
intervenção florestal (ZIF) ou os con-
domínios de terras funcio nem”, argu-
menta o presidente da Agência para 
a Gestão Integrada dos Fogos Rurais 
(AGIF), Tiago Oliveira. Este especia-
lista reconhece que “nada mudou em 
Pedrógão e não se aproveitou a oportu-
nidade de intervir na área ardida”. E de-
fende que “o mercado tem de deixar de 
pensar apenas no alto valor do negócio 
a baixo custo e fazer parte da solução”.

No café de Vila Facaia, o dentista 
Nuno admite que “o que as pessoas 
querem é rentabilidade, e, se o que dá 
é plantar eucaliptos, é o que plantam”. 
Ao lado, um amigo que trabalha numa 
empresa de celulose confirma que, ao 
terceiro corte, o eucalipto deixa de dar 
rentabilidade e o terreno fica ao aban-
dono. “Quem tem de apoiar outro tipo 
de plantações é o Estado”, diz. Já quan-
to às empresas de celulose, “fazem o 
preço que querem e o proprie tário alu-
ga, para não ter o trabalho de lavrar”.

Quanto é pago por aluguer e por to-
nelada de madeira é coisa que a Associ-
ação da Indústria Papeleira (Celpa) não 
diz ao Expresso. Limita-se a afirmar ser 
“promotora de um projeto que está a in-
tervir em escala para criar uma floresta 
estruturada com gestão sustentável, 
mobilizando proprietários e repondo 
a fauna e a flora de Pedrógão Grande”, 
e envia um vídeo promocional, sem 
concretizar o que foi feito no terreno.

O presidente da Câmara indica que 
estão “a contratualizar com vários 
proprietários a gestão de um total de 
1900 hectares, mas os trabalhos só 
arrancam em setembro”. E as candi-
daturas a três “condomínios de aldeia”, 
para criar áreas agrícolas em redor 
das povoações como barreira ao fogo, 
aguardam resposta.

Sensibilização para o risco

A maior consciência do risco do uso 
do fogo é uma das lições aprendidas 
nestes cinco anos em Pedrógão e pelo 
país fora. Para tal contribuiu uma 
 maior sensibilização das pessoas para 
o uso do fogo em queimas e queima-
das, com campanhas e ações da GNR 
no terreno, assim como mais cuidado 
na gestão da vegetação em redor das 
casas, indicam os especialistas.

Segundo o relatório da AGIF recen-
temente divulgado, também há mais 
apoio científico à decisão, na tentativa 
de mobilizar meios, havendo alertas me-
teorológicos e mais profissio nalização e 
melhor articulação entre as forças do 
dispositivo no terreno. Contudo, Joa-
quim Sande Silva tem “dúvidas de que 
as forças no terreno estejam prepara-
das para algo como o que aconteceu em 
2017”. Já que, explica, “o dispositivo de 
combate não mudou quantitativa nem 
qualitativamente desde 2017”. Admite 
que há mais vigilância, “mas o paradig-
ma, defendido pela CTI, de profissiona-
lização dos agentes do dispositivo e de 
nomeação das pessoas em função da 
competência não aconteceu”.

Incêndios Passaram-se cinco anos do maior e mais trágico incêndio 
florestal de que há memória em Portugal, mas a desordem da paisagem 
rural agravou-se. Há mais cuidado, mas menos meios

SO CIEDADE PEDRÓ GÃO CINCO ANOS 

“ESTE É UM ANO DE 
SECA. SE HOUVER UM 
INCÊNDIO COM AS 
CONDIÇÕES DO DE 2017, 
NÃO SEI O QUE 
ACONTECERÁ”, DIZ  
O NOVO AUTARCA

Nenhum dos fogos de junho de 2017 
sucumbiu ao ataque inicial e o sistema 
de gestão de incêndios então montado 
tardou a acordar para o que tinha pela 
frente, apesar dos alertas de perigosi-
dade de risco de incêndio emitidos na 
véspera. Hoje, o Sistema Integrado 
de Gestão de Incêndios Rurais parece 
estar mais musculado (ver Números).

Porém, em Pedrógão há menos 
bombeiros voluntários do que em 
2017 e menos um carro de combate. 
“O aumento do dispositivo anunci-
ado em Lisboa não é para o distrito 
de Leiria, muito menos para Pedró-
gão”, ironiza um dos bombeiros. A 

corporação conta com 56 homens e 
mulheres, menos 10 que em 2017, e 
um carro para intervenção rápida. 
“Tentamos apoiar os bombeiros den-
tro das nossas possibilidades”, afiança 
o presidente da Câmara, chutando 
responsabilidades para o Estado, que, 
diz, “não aumenta o custo do quilóme-
tro desde 2011”.

Perante a constatação de que tudo 
pode voltar a repetir-se, reza-se a São 
Pedro para não pregar partidas numa 
altura em que 97% do país se encontra 
em seca severa e a floresta parece uma 
caixa de fósforos.

ctomas@expresso.impresa.pt
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O QUE (NÃO) MUDOU 
Joaquim Sande Silva, um 
dos peritos da Comissão 

Técnica Independente, 
no matagal em redor 

da zona onde começou 
o incêndio. Em baixo, 

o tanque com 10 
metros quadrados, em 

Nodeirinho, onde 11 
pessoas se meteram 

para escapar ao fogo

NÚMEROS

28
mil hectares, ou, mais 
exatamente, 28.913, arderam 
no concelho de Pedrógão 
entre 17 e 24 de junho de 2017. 
Ou seja, mais do que a área 
ardida em Portugal no ano 
passado (28.415). A área 
consumida pelo fogo nesses 
sete dias em 11 concelhos foi 
de 47.053 hectares. No final 
desse ano, o país somava mais 
de 500 mil hectares ardidos

66
foi o número de mortos do 
incêndio de Pedrógão, mas o 
Ministério Público só 
reconhece ter havido 63

159
aglomerados do distrito de 
Leiria aderiram ao projeto 
Aldeia Segura, Pessoas 
Seguras. 157 têm abrigos e 35 
têm planos de evacuação. Em 
2017 eram zero

2233
é o número de aglomerados 
que aderiram ao programa a 
nível nacional, entre cerca de 
10 mil aldeias identificadas 
como prioritárias

1
equipa de intervenção 
permanente em Pedrógão, 
onde há 56 bombeiros no 
total. Há mais sete nos 
concelhos vizinhos de 
Alvaiázere, Ansião, 
Castanheira de Pera e 
Figueiró dos Vinhos

558
operacionais e 133 veículos 
integram o dispositivo atual 
no distrito de Leiria. Eram 338 
operacionais e 88 veículos em 
2017. No total do país, o 
dispositivo de prevenção e 
combate conta com 10.653 
operacionais, 2427 veículos e 
60 meios aéreos. Em 2017 
tinha pouco mais de metade 
destes meios

11
pessoas salvaram-se em 
Nodeirinho, refugiando-se 
num tanque de 10 m2.  
O tanque ainda lá está

Decisão do Tribunal de 
Leiria será conhecida a 13 
de setembro, mais de cinco 
anos depois dos incêndios 
que mataram 63 pessoas

Autarcas 
na mira  
da justiça

Há pouco mais de um ano que 
autarcas e ex-autarcas da re-
gião Centro estão a ser julgados 
no Tribunal Judicial de Leiria 
por suspeitas de responsabi-
lidades diretas e indiretas nas 
63 mortes e nos ferimentos 
em 44 pessoas causados pelos 
incêndios de Pedrógão Gran-
de, em 17 de junho de 2017. No 
banco dos réus encontram-se 
os ex-presidentes das Câmaras 
de Pedrógão Grande e Casta-
nheira de Pera Valdemar Alves 
e Fernando Lopes. Mas tam-
bém o presidente da Câmara 
de Figueiró dos Vinhos, Jorge 
Abreu, bem como o antigo vi-
ce-presidente da Câmara de 
Pedrógão Grande José Graça e 
a ex-responsável pelo Gabinete 
Florestal deste município Mar-
garida Gonçalves.

Nas alegações finais, há me-
nos de um mês, as defesas dos 
autarcas apontaram o dedo ao 
Estado, “o único e verdadeiro 
potencial responsável” pelas 
mortes. Já o Ministério Públi-
co usa vários pesos e medidas 
quanto ao pedido de condena-
ção destes autarcas, os mais 
mediáticos dos 11 arguidos 
do caso. Para Jorge Abreu, a 
magistrada do Ministério Pú-
blico pediu a absolvição dos 
dois crimes de homicídio e um 
de ofensa à integridade física 
grave, todos por negligência. 
Já para Valdemar Alves, José 
Graça e Margarida Gonçalves 
o Ministério Público considera 
que devem ser condenados “na 
pena única, que corresponde 
às elevadas necessidades de 
prevenção”, por seis crimes de 
homicídio por negligência e ab-
solvidos nos restantes. Quanto 
a Fernando Lopes, o Ministério 
Público quer a sua absolvição 
de seis crimes de homicídio e 
um de ofensa à integridade fí-
sica, todos por negligência. E a 
condenação em pena única dos 
restantes quatro homicídios 
por negligência, possivelmente 
com pena suspensa.

Quem teve menos sorte foi 
o comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Pedrógão Gran-
de, Augusto Arnaut, julgado 
por 63 crimes de homicídio e 
44 de ofensas à integridade fí-
sica, 12 dos quais graves, todos 
por negligência. A procurado-
ra pediu uma condenação por 
estes crimes “numa pena de 
prisão efetiva superior a cinco 
anos, atendendo à culpa e às 
elevadas necessidades de pre-
venção geral e especial que se 
fazem sentir”.

O Ministério Público pediu 
também prisão efetiva para o 
funcionário da EDP Casimiro 
Pedro, que responde pelos mes-
mos crimes do comandante dos 
bombeiros. Igual sorte tiveram 
três funcionários da Ascendi, 
cuja atuação foi considerada 
omissa no que se considerou 
ser o seu dever de providenciar 
pela gestão das faixas de com-
bustível na EN 236-1.

A leitura do acórdão está pre-
vista para o dia 13 de setembro, 
mais de cinco anos depois dos 
incêndios, num julgamento 
que o Ministério Público con-
sidera apresentar “uma com-
plexidade e uma singularidade 
inéditas no país”.

Hugo Franco
hfranco@expresso.impresa.pt
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Crianças “Porque é que eu não finjo que  
estou feliz? Talvez isso me ajude a recuperar”
Em Pedrógão ainda se lida com as memórias do fogo e, por mais que se tente recusar, as perdas ficaram

Textos Christiana Martins  
Fotos Ana Baião

“Dinis, como foram os teus úl-
timos cinco anos?” A pergunta 
parece simples, quase inocente, 
mas não é. Dinis Costa tem 12 
anos, vive em Coimbra com os 
tios Ana e Luís e em 2017, nos 
incêndios de Pedrógão Grande, 
perdeu a mãe, Sara, que morreu 
em Nodeirinho, a fugir do fogo. 
O rapaz, de caracóis cerrados e 
óculos com aros azuis, respon-
deu por escrito para explicar aos 
leitores do Expresso como tem 
vivido desde que ficou órfão. 

“No primeiro ano, sentia-
-me mal sempre que via uma 
pessoa a sorrir. A minha vida 
destroçada e toda a gente feliz. 
Pensava (e penso) que é uma in-
justiça. À medida que o tempo 
foi passando comecei a pensar: 
‘Porque é que eu não finjo que 
estou feliz? Talvez isso me ajude 
a recuperar.’ Decidi então fazer 
exatamente isso: fingir que era 
a pessoa mais feliz do mundo. 
Nas primeiras semanas foi mui-
to difícil. Sorrir quando não me 
apetecia, fazer piadas por razão 
nenhuma e jogar às escondidas 
como se nada se tivesse passado 
não é para qualquer um. À me-
dida que o tempo foi passando, 
essa ‘personalidade divertida’ 
possuiu-me e esse sou eu agora. 
Isto ajudou-me muito a sair do 
meu canto, a melhorar o meu 
humor e a ganhar mais ami-
gos. Agora sou uma das pessoas 
mais engraçadas da minha tur-
ma, toda a gente gosta de ser 
meu amigo e quase nunca estou 
triste. Mas claro que não é tudo 
um mar de rosas. Há dias em 
que essa pessoa divertida não 
acorda. Há dias em que estou 
triste e sinto muito a falta da mi-
nha mãe. Mas é a vida. Tenho de 
aguentar, e de saber que no dia 
seguinte não vou estar assim, 
provavelmente.”

Dinis não estava em Nodei-
rinho quando o fogo começou. 
Demorou mesmo alguns dias 
até perceber o que tinha acon-
tecido, como conta, de forma 
pausada, numa conversa com 
o Expresso na sede da Asso-
ciação das Vítimas do Incêndio 
de Pedrógão Grande (AVIPG). 
Quando finalmente compreen-
deu que a mãe tinha morrido, 
foi para o quarto sozinho e, no 
regresso, chorou com os tios. 

Recomeçou então a viver uma 
nova realidade, uma realidade 
que continua a ser construída 
diariamente. 

Em 2017 morreram nove 
crianças, entre as 66 vítimas 
fatais dos incêndios que atingi-
ram os concelhos de Pedrógão 
Grande, Figueiró dos Vinhos e 
Castanheira de Pera. Algumas 
viviam na região, outras esta-
vam de passagem. Se para uma 
comunidade lidar com mortes 
em situação de catástrofe é  

difícil, torna-se ainda mais duro 
quando as vidas perdidas são 
de crianças. A experiência de 
Dinis é um exemplo de como 
os mais novos lidaram com o 
incêndio. Os caminhos são mui-
tos, da opção pela felicidade à 
negação e à tentativa de esque-
cimento, todos procuram uma 
saída para um fim de primavera 
que nunca terminou.

A primeira vez que o Expres-
so encontrou Dinis foi em 2018. 
Na altura, a estratégia da crian-
ça foi a de criar uma “máquina 
do tempo” que lhe permitisse 
voltar àquele dia e salvar a mãe. 
Um capacete branco das obras, 
com dois fios pendurados, um 
protótipo mágico, mas falível. 
Passados cinco anos, Dinis ten-
ta outro caminho: “Primeiro, 

o assunto.” E aproveita a opor-
tunidade para deixar mais um 
pedido — “reflorestar as áreas 
ardidas para que não se perceba 
que ali houve um incêndio”. Diz 
que há que seguir em frente, de-
cidir avançar e trabalhar neste 
sentido, sem grandes pressões. 
“Para dizer a verdade, não tenho 
muitos planos. Foco-me mais 
em pensar no presente do que 
no passado e no futuro.” 

Esquecer para não lembrar

Gabriel tinha três anos em 2017 
e não se lembra de nada. Mário 
tinha seis e devia recordar-se, 
mas diz que não. Os rapazes Ber-
nardino andavam na escola de 
Pedrógão Grande, participaram 
na festa de fim de ano na sexta-
-feira que antecedeu os incên-
dios. Demoraram uma semana 
para regressar às atividades de 
tempos livres. Não perderam 
familiares nem bens, estiveram 
sempre com os pais, uma tia e 
o namorado, o avô paterno e 
uma bisavó materna. Todos se 
salvaram.

Mário estava na turma de Bian-
ca, a menina de quatro anos que 
vivia em Nodeirinho e que mor-
reu a fugir com a mãe, o irmão e 
a avó. “Eu tinha uma amiga cha-
mada Bianca? Não me recordo”, 
diz. Primeiro garante que não se 
lembra de nada daqueles dias, 
mas com o avançar da conversa, 
recorda-se que “a parede do vizi-
nho parecia lava”, que “ficaram 
sempre com uma toalha molha-
da à frente da boca” e, sobretudo 
“do avô com a mangueira”. 

A diretora da escola de Pe-
drógão, Natércia Rodrigues, 
sublinha que a orientação pe-
dagógica foi de se explicar às 
crianças, mesmo as mais pe-
quenas, o que tinha acontecido 
e que naqueles dias “a escola 
funcionou como um porto de 
abrigo”. Amália Ribeiro, edu-
cadora, era a responsável pela 
turma onde estavam Bianca e 
Mário, e coube-lhe dar a notícia 
da morte da menina aos cole-
gas: “Ela já não está entre nós e 
não vai voltar.” Meia década de-
pois, ainda está na escola, ainda 
se emociona, e, vendo como 
todo decorreu, está certa de 
que “falar a verdade ajudou”. 
“As crianças reagem de forma 
distinta dos adultos. Para os 
mais velhos foi pior”, acredita. 

camartins@expresso.impresa.pt 

Mesmo os mais 
pequenos preferem 
não falar nos incêndios 
e até uma vela traz-lhes 
de volta o medo

Dinis e, em baixo, a família 
Bernardino: todos à procura 
da saída para o trauma 

é preciso pensar o que uma 
pessoa quer para a sua vida. E 
como eu queria conviver mais, 
pensei que tinha de parecer 
mais feliz, para que as pessoas 
quisessem conversar comigo. 
Tentei e consegui.” Mas assu-
me que não é bem assim. Por 
exemplo, quando, numa fes-
ta de anos, vê velas a arder, o 
medo do fogo volta. 

Um medo que também regres-
sa sempre que a família vai à re-
gião, onde mantém uma casa. 
“Sinto que o incêndio ainda está 
por aqui e pode matar mais pes-
soas. Nada desaparece, mas fica 
arrumado num canto, porque 
este é um assunto de que prefiro 
não falar”, acede Dinis. O futu-
ro? “Principalmente acho que 
não se devia falar tanto sobre 

Nos livros, cinco anos 
bastam para amenizar o 
trauma de tragédias. Não 
em Pedrógão, onde ainda 
há consultas de urgência

“O incêndio está  
dentro das pessoas”

“O trauma é mesmo assim e o 
que vemos é o transtorno de 
stresse pós-traumático puro e 
duro. Naquela altura, as pes-
soas estavam muito empenha-
das em ajudar, só mais tarde 
as emoções surgiram.” A voz 
de Ana Araújo é suave, mas há 
na atitude desta psiquiatra um 
fatalismo resultante de quem 
há mais de dez anos acompanha 
as comunidades que em 2017 
foram confrontadas com os in-
cêndios de Pedrógão Grande.

Ela e a sua equipa já lá esta-
vam quando tudo aconteceu, 
viram de muito perto as conse-
quências emocionais das mor-
tes de 66 pessoas. Os médicos e 
enfermeiros especializados em 
saúde mental não ficaram imu-
nes ao sofrimento: “Estamos 
mais resilientes, valorizamos 
o essencial, mas somos feitos 
da mesma massa.” Não se es-
queceram da imagem de tudo o 
que conheciam verde ter ficado 
“preto e a fumegar”, com um 
cheiro que ainda os acompanha. 
Aprenderam que “a dor tem ca-
minhos individuais” e que “há 
diferentes tempos de luto”, 
como o do casal que regressou 
recentemente à consulta, pas-

sados cinco anos de ausência, 
sentindo-se em 2022 como se 
tudo tivesse ocorrido ontem. 
“Acontece porque as pessoas 
evitaram as situações”, afirma 
José Manuel Macacheiro, en-
fermeiro da equipa coordena-
da por Ana Araújo. Talvez por 
isso na região ainda haja mui-
tas pessoas medicadas, porque, 
diz, “quem perde dois filhos não 
tem medicamento que cure”. 

A brasa que ainda arde

A psiquiatra recorda-se bem 
que ao lado de centro de saú-
de foi montado um hospital de 
campanha, que o trabalho da 
equipa de saúde mental foi arti-
culado com o INEM, os Médicos 
do Mundo, a Cruz Vermelha 
e os fuzileiros, liderados pelo 
almirante Gouveia e Melo. Que, 
quando foram para o terreno 
fazer o levantamento das neces-
sidades, decidiram que era pre-
ciso ficar de porta aberta para 
quem aparecesse sem marca-

ção. E os pedidos de ajuda cres-
ceram de forma exponencial: 
“Com um ficheiro estabilizado 
à volta de 1200 pessoas, em seis 
meses chegámos às 1600.” A 
maioria com mais de 50 anos.

A estrutura de apoio para a 
saúde mental em Pedrógão, Fi-
gueiró dos Vinhos e Castanhei-
ra de Pera já existia antes de 
2017, tendo o acompanhamen-
to começado em 2011, com um 
projeto inovador para doentes 
graves. No início, os profissio-
nais iam ao território apenas 
um dia por semana, mas as so-
licitações aumentaram, obri-
gando a cada vez mais desloca-
ções. Assim, quando vieram os 
incêndios e as mortes, a equipa 
já conhecia tudo e todos. “O 
incêndio deflagrou num sába-
do e na segunda-feira, embora 
não fosse dia de atendimento, 
viemos e encontrámos uma 
necessidade urgente de apoio, 
com muitas pessoas emocio-
nalmente instáveis”, recorda 
Ana Araújo.

quem perdesse toda uma vida 
e há memórias que se cruzam, 
embora exista desejo de reco-
meçar”, conta a psiquiatra.

Cinco anos após os incêndios 
continua a haver necessidade 
de “consultas de crise” de saú-
de mental na região. Refeita a 
paisagem, emocionalmente há 
muito por resolver. “O incêndio 
está dentro das pessoas e só com 
o tempo vão aprender a lidar 
[com o que aconteceu]”, garante 
a psiquiatra. E de tal forma o 
trauma foi profundo que con-
traria a doutrina. Ana Araújo 
explica que os livros indicam cin-
co anos como um prazo razoável 
para que a recuperação da saúde 
mental da comunidade se faça, 
mas não ali, onde “há sempre 
uma brasa que renasce quando 
se sopra”. E se acontecer outra 
vez? “Vai ser complexo. Em-
bora as pessoas tenham ganho 
capacidade de organização, se 
houver mais mortes volta tudo 
atrás e teremos uma catástrofe 
em cima de outra.” 

As principais queixas eram 
de insónia, crises de ansiedade, 
recusa total em ver as notícias, 
até em cozinhar. “As pessoas 
estavam em choque, tinham 
tudo apagado”, conta José Ma-
nuel Macacheiro. “O impacto 
foi muito grande, perderam-se 
muitos entes queridos, vizinhos, 
familiares, bens”, explica Ana 
Araújo. Um dos maiores golpes 
na comunidade foi a perda de 
Bianca, a menina de cinco anos 
que vivia em Nodeirinho (ver 
texto nesta página). “Apercebe-
mo-nos das angústias parentais 
e o trabalho de apoio psicológico 
nas escolas teve de ser reforça-
do”, completa a psiquiatra.

A recuperação viria, contudo, 
a enfrentar obstáculos impre-
vistos. “A seguir aos incêndios, 
quando estavam a melhorar, 
veio a pandemia, que trouxe 
mortes de idosos e dificuldades 
económicas. Houve quem inte-
grasse as situações, mas outras 
pessoas estão em sofrimento. 
Ainda há casos graves. Houve 
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Cinco anos depois das falhas de 
comunicação que impediram 
as autoridades de coordenar o 
socorro à tragédia dos fogos de 
Pedrógão Grande, o Governo 
não deu meios financeiros su-
ficientes à empresa do Estado 
que gere o Sistema Integrado 
de Redes de Emergência e Se-
gurança de Portugal (SIRESP) 
para pagar aos fornecedores 
que fazem a operação e manu-
tenção da rede.

A administração da SIRESP, 
S.A., chegou a queixar-se ao 
Governo de que este modelo de 
financiamento representa um 
“elevado risco” para a gestão e 
manutenção da rede de emer-
gência, usada por polí cias, bom-
beiros, INEM ou Proteção Civil: 
as verbas em falta rondavam os 
€10,6 milhões em março, segun-
do as informações da empresa 

ao Ministério da Administração 
Interna (MAI), e atingem os €15 
milhões no fim deste mês caso 
não seja feita qualquer injeção 
por parte do Estado (o MAI 
não respondeu às perguntas do 
Expresso sobre esta matéria, 
enviadas há mais de uma sema-
na). Os custos para cumprir os 
compromissos dos contratos 
assumidos até dezembro são da 
ordem dos €22 milhões.

O problema foi parcialmente 
identificado no relatório e con-
tas da empresa, que passou a 
ser controlada pelo Estado em 
2019, depois de “nacionalizada” 
e comprada aos privados exata-
mente por causa das falhas em 
Pedrógão: com data de março, 
o documento, que se pode ler 
no site da SIRESP, S.A., diz que 
está em falta uma “compensa-
ção financeira” de €3,1 milhões 
só relativa a 2021. Mas o Expres-
so sabe que a anterior adminis-
tração da empresa, substituída 

em finais de março, informou o 
Governo de que as necessidades 
financiamento só para fazer face 
aos compromissos do primeiro 
trimestre de 2022 eram de €7,5 
milhões adicionais e chegariam 
aos €11 milhões até ao fim de 
junho. Além disso, não havia um 
“contrato de prestação de servi-
ço público celebrado com o Es-
tado” para garantir o financia-
mento, lamentava-se também 
a administração no relatório e 
contas.

Há um ano, quando o Governo 
transferiu €9 milhões de indem-
nização compensatória para a 
SIRESP, S.A., a empresa fez logo 

Governo falhou 
financiamento: 
SIRESP deixou 
de pagar a 
fornecedores

Empresa que gere o sistema  
avisou o MAI de que modelo  
de financiamento  
é de “elevado risco”

Em março, a SIRESP, 
S.A. estimava que lhe 
faltavam mais de €10 
milhões, que passariam 
a €15 milhões em junho

saber ao MAI — ainda liderado 
por Eduardo Cabrita — que o 
valor não chegava para cobrir 
os custos para manter a rede 
em funcionamento até ao fim 
de 2021. Daí que tenha suspen-
dido os pagamentos a grandes 
fornecedores, como a Altice ou 
a Motorola, apurou o Expres-
so. Em fevereiro, uma destas 
empresas já se queixava de €1,5 
milhões de pagamento em falta. 
O Expresso questionou ambas, 
mas a Altice respondeu que “não 
tece comentários sobre a exe-
cução de contratos em vigor” e 
a empresa de comunicação da 
Motorola não respondeu.

No final de março, depois de 
um longo braço de ferro com a 
tutela por divergências quanto 
ao concurso para a operação e 
manutenção da rede — sobre-
tudo com o anterior secretá-
rio de Estado, Antero Luís —, 
Sandra Perdigão Neves, então 
presidente do conselho de ad-

ministração da SIRESP, S.A., 
foi exonerada cinco dias antes 
de o novo Governo tomar pos-
se. A gestora chegou a enviar 
cartas a Francisca Van Dunem, 
quando esta substituiu Eduar-
do Cabrita no MAI, a acusar a 
Secretaria-Geral do ministério 
de favorecer a Motorola, a em-
presa que fornece os terminais 
do SIRESP. Depois de ter afas-
tado um consultor do MAI que 
vinha da Motorola, uma das ra-
zões invocadas por Van Dunem 
para o afastamento foi o facto 
de Sandra Perdigão Neves ter 
sido quadro da Altice (outra 
fornecedora).

O novo presidente da empresa 
é um militar, o brigadeiro-gene-
ral Paulo Viegas Nunes, especia-
lista em transmissões, que tem 
como missão primária materia-
lizar o concurso para a operação 
e manutenção do SIRESP (ver 
texto em baixo).

vmatos@expresso.impresa.pt

José Luís Carneiro tem nas mãos o futuro da rede de comunicações de emergência FOTO MÁRIO CRUZ/LUSA

Não há tempo para  
fazer um concurso  
público internacional  
até ao fim do ano quando 
os contratos acabam. 
Prorrogação à vista?

Concurso para manutenção da rede em dúvida

O concurso para o “desenvolvi-
mento” do Sistema Integrado 
de Redes de Emergência e Se-
gurança de Portugal (SIRESP) 
— cujo valor deve rondar os 
€100 milhões — está em risco 
de não cumprir os prazos neces-
sários e de não estar concluído 
a 31 de dezembro, quando ter-
mina o contrato com as empre-
sas fornecedoras dos serviços 
de manutenção do sistema de 
comunicações de emergência 
das forças de segurança, bom-
beiros, Proteção Civil e INEM. 
Isso pode ter como consequên-
cia uma nova prorrogação dos 
atuais contratos, que já tinham 
sido prolongados, de forma ex-
cecional, por 18 meses, até ao 
fim deste ano.

Segundo uma carta da ante-
rior administração da empresa 
SIRESP, S.A., à ex-ministra da 
Administração Interna Fran-
cisca Van Dunem, a que o Ex-

presso teve acesso, o calendário 
era de nove meses, “conside-
rando apenas o prazo mínimo 
previsto no Código de Contra-
tação Pública para executar o 
procedimento concursal com 
publicidade internacional”, e 
“sem considerar as possíveis 
interações com os concorrentes 
e Tribunal de Contas”. A nova 
administração, liderada pelo 
brigadeiro-general Viegas Nu-
nes, tem apenas seis meses para 
concluir o processo.

Fontes contactadas pelo Ex-
presso consideram impossível 
a realização do concurso com 
estes prazos. Carlos Salema, es-
pecialista que, na sequência dos 
fogos de Pedrógão, coordenou o 
grupo de trabalho que em 2019 
apresentou um relatório de ava-
liação do SIRESP ao Parlamen-
to, estabelece como “zero” as 
probabilidades de o concurso 
estar pronto a tempo ou de mu-
darem os fornecedores, onde se 
destacam a Motorola para os 
terminais (rádios) e a Altice para 
a rede (centrais e estações-base).

“Seria escandaloso o prolonga-
mento do contrato por mais 18 
meses”, acrescenta Paulo Moniz, 

deputado do PSD, engenheiro de 
telecomunicações e especia lista 
em redes de emergência. “Acho 
muito difícil ter até ao fim do 
ano um concurso atrativo, onde 
a concorrência esteja assegura-
da”, diz ao Expresso. E dá um 
exemplo: “Se um novo fornece-
dor tivesse um problema numa 
estação-base [antenas de trans-
missão do sinal], tinha de subir 
a uma antena da Altice”, porque 
os equipamentos estão em pro-
priedades da antiga PT. “E para 
isso tinha de lá estar o dono. Não 
há condições para uma sã e livre 
concorrência.”

Se o deputado aponta à Alti-
ce, Sandra Perdigão Neves, a 
ex-presidente da SIRESP, S.A., 
chegou a mandar memorandos 
ao Governo a queixar-se de que 

o MAI estava a favorecer a Mo-
torola. O Ministério, por sua vez, 
acusava-a de atrasar o processo.

Despacho “não se percebe”

Carlos Salema, que foi presi-
dente do Instituto de Teleco-
municações durante 30 anos, 
critica ainda que “não se perce-
be” o despacho do ministro da 
Administração Interna de 20 de 
maio, que cria o grupo de tra-
balho, composto por militares, 
para lançar “os procedimentos 
concursais”. O mesmo só fala 
em “desenvolvimento”, não 
concretiza o objeto dos concur-
sos — nunca fala em concurso 
internacional —, e “não diz em 
que sentido deve evoluir o SI-
RESP”, aponta o especialista. 
Em causa estaria manter o sis-
tema TETRA, com tecnologia 
antiga 2G, com voz — que só 
pode ser fornecido pela Moto-
rola —, ou fazer evoluir a rede 
no futuro para o 5G e incorpo-
rar vídeo e imagem nas comu-
nicações. “Só fala em ‘processos 
concursais’ e custa-me a crer 
que haja um concurso públi-
co internacional até ao fim do 

ano, para começar a funcionar 
quando?”, questiona.

A evolução do sistema é a 
grande incógnita. Os equipa-
mentos estão a começar a ficar 
obsoletos e será preciso substi-
tuí-los nos próximos anos. A an-
tiga administração da SIRESP, 
S.A., defendeu a evolução para 
banda larga 5G no próprio rela-
tório e contas — para incorpo-
rar, por exemplo, as bodycams 
das polícias. Mas Antero Luís, o 
ex-secretário de Estado, chegou 
a escrever no Expresso que a 
comissão de Carlos Salema não 
previa essa evolução no seu re-
latório. Mantendo-se a tecnolo-
gia, mantinha-se o fornecedor, 
a Motorola. Mas Carlos Salema 
diz ao Expresso que é preciso 
“planear a olhar para o futuro” 
e que a próxima rede “deve ter 
largura de banda para a tec-
nologia que exista ou venha a 
existir”. O Expresso sabe que 
empresas como a Nokia, Erics-
son, Samsung ou Airbus fize-
ram apresentações na SIRESP, 
S.A., com essa nova tecnologia.

Cinco anos depois de Pedró-
gão, o sistema está preparado 
para outra catástrofe?

Evolução do sistema 
é a grande incógnita. 
Equipamentos estão  
a ficar obsoletos e será 
preciso substituí-los 
nos próximos anos

As comunicações de 
emergência não são 
uma “infraestrutura 
crítica” nem tinham 
plano de contingência

Rede 
SIRESP 
não é 
crítica

A infraestrutura para as co-
municações de emergência 
das polícias, GNR, INEM, 
bombeiros ou Proteção Civil 
não está classificada como 
“infraestrutura crítica” do 
Estado. O Expresso consul-
tou um documento (com 
data de fim de fevereiro), 
onde se refere uma auditoria 
à segurança da rede SIRESP, 
realizada pelo Centro Nacio-
nal de Cibersegurança, onde 
este organismo sugere “que a 
rede SIRESP seja classificada 
como infraestrutura crítica”. 
Pelo que o Expresso apurou, 
o SIRESP não tinha sequer 
um plano de contingência 
para fazer face a catástrofes.

O contexto onde aparece 
esta referência do Centro Na-
cional de Cibersegurança tem 
a ver com o concurso que já 
devia ter sido lançado para a 
manutenção da rede, porque 
a classificação como “infraes-
trutura crítica” permitiria 
dar uma “confidencialidade 
adicional aos cadernos de en-
cargos no âmbito do concurso 
público internacional” (ver 
texto nesta página), por haver 
um “risco significativo da pu-
blicação integral do conteúdo 
dos anexos técnicos”. E poder 
cair nas mãos erradas.

“Acho inacreditável”, diz ao 
Expresso Carlos Salema, pro-
fessor do Instituto Superior 
Técnico e antigo presidente 
do Instituto de Telecomuni-
cações, que coordenou o gru-
po de trabalho que, em 2019, 
apresentou ao Parlamento 
um relatório sobre a rede SI-
RESP. “Se isto não é crítico, 
nada é crítico.”

Durante seis anos, depois 
de nada ter acontecido na 
sequência de uma resolução 
do Conselho de Ministros de 
Passos Coelho, em 2015, a 
prever a criação de um re-
gisto central de identificação 
das infraestruturas críticas 
para a segurança do país, o 
Governo do PS reviu esse 
enquadramento num decre-
to-lei de 28 de janeiro deste 
ano: o objetivo é a “identifi-
cação, designação, proteção 
e aumento da resiliência das 
infraestruturas críticas”. A 
“identificação e a designa-
ção” dessas infraestruturas 
críticas foi atribuída ao Con-
selho Nacional de Planea-
mento Civil de Emergência.

André Coelho Lima, depu-
tado do PSD, tem questio-
nado o Governo sobre esta 
matéria, mas ainda no tempo 
de Eduardo Cabrita, o MAI 
não respondeu e remeteu as 
perguntas para o gabinete do 
primeiro-ministro. Quando 
o novo ministro, José Luís 
Carneiro, foi ao Parlamento, 
em maio, por causa do Orça-
mento, Coelho Lima pergun-
tou-lhe se “as infraestruturas 
críticas como compromisso 
inscrito” já estava feito, com 
prazos e catalogação. O mi-
nistro referiu haver mais de 
150 infraestruturas críticas 
identificadas e que as restan-
tes estavam em execução. 
Não se sabe se o SIRESP já 
estava entre elas: o MAI tam-
bém não respondeu à per-
gunta do Expresso sobre esta 
matéria.
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TRIBUNAL EUROPEU

Cruz acusa 
Portugal  
de denegação 
de justiça

Apresentador condenado no 
processo Casa Pia quer condenação 
de Portugal e novo julgamento

Rui Gustavo  

Carlos Cruz não desiste de con-
seguir a revisão da sentença 
que o condenou a seis anos de 
prisão pelo crime de abuso se-
xual de um aluno menor da 
Casa Pia e recorreu novamente 
ao Tribunal Europeu dos Di-
reitos do Homem para pedir a 
condenação de Portugal. 

Desta vez, o apresentador 
queixa-se de denegação de 
justiça por parte do Estado e 
mais concretamente do Supre-
mo Tribunal de Justiça que se 
recusou a reabrir o processo 
mesmo depois de o Tribunal 
Europeu ter condenado Por-
tugal por não ter garantido 
a Carlos Cruz “um processo 
equitativo”. 

Em causa, estava o facto de o 
Tribunal da Relação, já na fase 

de recurso, se ter recusado a 
ouvir Carlos Silvino, também 
condenado no processo, e que 
se retratou das acusações feitas 
aos outros acusados (incluindo 
Cruz); Ilídio Marques, antigo 
aluno e testemunha do pro-
cesso, que também se retra-
tou das acusações o que valeu 
a absolvição do arguido Hugo 
Marçal e Francisco Guerra, 
que escreveu um livro em que 
terá entrado em contradição 
com o que disse em tribunal 
e que foi decisivo para conde-
nar o apresentador. Apesar 
de ter condenado Portugal 
por este facto, o TEDH não se 
pronunciou sobre a justiça ou 
não da condenação e não atri-
buiu qualquer indemnização 
a Carlos Cruz, argumentando 
que a condenação do Estado 
português era, por si só, uma 
reparação “suficiente”. 

Carlos Cruz foi condenado a seis anos de prisão pelo abuso sexual de um rapaz  
menor que na altura dos factos era estudante da Casa Pia FOTO JOSÉ CARLOS CARVALHO

“O que nós pedimos nesta 
nova queixa é que Portugal 
seja condenado por violação 
do processo e denegação de 
justiça e, se o conseguirmos, 
pedir novamente a revisão da 
sentença e um novo julgamen-
to”, diz Ricardo Sá Fernandes 
que defende o apresentador 
desde que o escândalo reben-
tou, no início de 2003. 

Quase 20 anos depois, a de-
fesa de Cruz pede “que esta 
queixa seja tratada com priori-
dade” lembrando que o antigo 
senhor televisão “tem 80 anos 
e está doente”. 

A queixa foi apresentada no 
início desta semana e tenta 
desmontar os argumentos do 
Supremo Tribunal de Justiça 
que recusou a reabertura do 
processo por duas razões es-
senciais: as omissões aponta-
das pelo Tribunal europeu não 

levantam dúvidas “sérias, gra-
ves, qualificadas sobre a justiça 
da condenação” e “não subsis-
tem” no queixoso “consequên-
cias particularmente graves 
decorrentes da condenação”. 

“Insensibilidade chocante” 

Para a defesa, “o acórdão do 
STJ revela uma insensibili-
dade chocante” e argumenta 
que os danos “subsistirão até 
ao final dos dias” de Carlos 
Cruz que, apesar de estar em 
liberdade, é obrigado a comu-
nicar às autoridades qualquer 
ausência da morada habitual 
por um período superior a cin-
co dias. E acusa o STJ de hos-
tilizar “a decisão do TEDH” 
que “materialmente não quer 
acatar”. 

O conselheiro Nuno Gonçal-
ves, que assina o acórdão do 

Supremo, argumenta ainda 
que lhe está vedada a aprecia-
ção das novas provas apresen-
tadas por Carlos Cruz. Para a 
defesa, “esta é a mais eloquen-
te demonstração de denegação 
de justiça” de que está a ser 
vítima. Porque assim, “como 
é que o STJ poderia verificar” 
se as novas provas “são ou não 
suscetíveis de gerar fortes dú-
vidas sobre a condenação”.

Carlos Cruz foi condenado a 
seis anos de prisão pelo abuso 
sexual de um rapaz menor que 
na altura dos factos era estu-
dante da Casa Pia. A Relação 
confirmou a pena e o apresen-
tador acabou por cumprir qua-
tro anos e meio de prisão. 

Não saiu mais cedo em li-
berdade condicional porque 
nunca admitiu os crimes pe-
los quais foi condenado o que, 
na perspetiva do Tribunal de 

Execução de Penas, significa-
va que não tinha “interioriza-
do a culpa”. 

Também perdeu a Ordem 
do Infante com que tinha sido 
condecorado por Jorge Sam-
paio pelo papel que teve na 
atribuição a Portugal do Euro 
2004 em futebol. Recorreu aos 
tribunais para evitar a expul-
são da Ordem do Infante, mas 
também perdeu este processo. 

A lei que estipula que os con-
denados a penas superiores 
a três anos de prisão sejam 
expulsos também custou as 
condecorações de Jorge Ritto, 
condenado no processo Casa 
Pia, e Armando Vara, condena-
do na Operação Face Oculta e, 
agora, no que restou da Opera-
ção Marquês. 

Já depois de ter sido conde-
nado e de ter perdido o recurso 
na Relação, Cruz queixou-se 
ao Tribunal Europeu que lhe 
deu — parcialmente — razão. 
Mas o Supremo recusou-se a 
retirar qualquer consequên-
cia prática disso e o Tribunal 
Constitucional, para o qual o 
ex-apresentador recorreu, não 
apreciou, sequer, o pedido da 
defesa. 

“Os tribunais portugueses 
persistem no erro da conde-
nação de Carlos Cruz, mesmo 
após o TEDH ter declarado 
que o processo não foi equita-
tivo. Mas não vou desistir, de-
more o que demorar. Se Drey-
fus (em França) ou os Quatro 
de Guildford (em Inglaterra), 
e muitos outros pelo mundo 
fora, lutaram e conseguiram a 
revisão das suas condenações, 
também em Portugal há de ser 
reconhecida a injustiça cometi-
da com Carlos Cruz”, alega Sá 
Fernandes. 

rgustavo@expresso.impresa

mais 
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www.poch.portugal2020.pt

Lista de Candidaturas Aprovadas em:  

www.poch.portugal2020.pt
A publicação da lista de candidaturas aprovadas, enquanto medida de transparência 
e publicidade destinada ao público em geral, é uma das competências da Autoridade 
de Gestão do Programa Operacional Capital Humano.

Através do Fundo Social Europeu (FSE) o PO CH  
investe na qualificação dos jovens e adultos.

novos 
ambientes

www.e-volui.pt

921 mil 
pessoas  
apoiadas

4 622
milhões de euros*

Investimento Total
(FSE + recursos nacionais)

3 944 
milhões de euros*

Investimento FSE

85% 
Taxa de 

Execução

RESULTADOS DO POCH a 31 de março de 2022

mostra de educação e formação do po ch

* no âmbito do  Inclui montante aprovado no âm Mecanismo
do Portugal 2030Extraordinário de Antecipação do Por
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Caixa. Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A.,
registada junto do Banco de Portugal sob o n.º 35.

CAIXA PRR/PT2030

Investir hoje
para crescer
amanhã.
Com o Caixa PRR/PT2030 apoiamos
o crescimento sustentado das empresas 
portuguesas e o desenvolvimento
da economia nacional.

- Financiamento complementar
- Antecipação de subsídios
- Emissão de garantias bancárias

Saiba como podemos apoiar 
a sua empresa em cgd.pt 
ou junto de um gestor Caixa Empresas 
ou Caixa Negócios.
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MOTIVOS PARA OS PEDIDOS 
DE APOIO À CÁRITAS
Em percentagem

Desemprego

Reforma insuficiente para despesas

Emprego insuficiente para despesas

Baixa médica

RSI

Endividamento

Estudante internacional com dificuldades

Sem rendimentos

Lay-off

57

11

5

2

15

6

4

1

1

Renda
Saúde

Telecomunicações
Água

Gás

DESTINO DO APOIO DA CÁRITAS 
ÀS FAMÍLIAS
Percentagem do total

62
15

13
5

2

Bragança
Algarve
Lamego

Coimbra
Santarém

Porto
Évora

Madeira
Viana do Castelo

Setúbal
Leiria

Vila Real
Braga

Portalegre e C. Branco
Aveiro
Lisboa
Açores

Nota: Não foi 
possível obter 
o valor de 2021 
para Beja (em 
2020 subiu 33%). 
Na Guarda o 
apoio quase não 
existia em 2019 
(em 2021 foi dez 
vezes superior)

APOIO ECONÓMICO ÀS FAMÍLIAS 
EM 2021 COMPARADO COM 2019
Variação percentual (%)

355
238

115
89

74
68

42
42
38

31
13
13
1

-7
-20

-28
-21

As carências sociais de migran-
tes e de estudantes universitá-
rios estão entre os seis maiores 
problemas a chegar às institui-
ções. A falta de habitação e os 
baixos salários, transversais a 
todo o país, são considerados os 
mais difíceis de resolver.

RENDAS INACESSÍVEIS

Faltam casas, não há habitação 
social, as rendas não são com-

patíveis com os salários e a so-
brelotação está a tornar-se mais 
frequente, dizem as instituições 
sociais. As dificuldades não estão 
só nas Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e do Porto, mas em muitos 
outros pontos do país, como Faro, 
Beja, Castelo Branco, Coimbra 
ou Portalegre. “Existe pouca ha-
bitação social e é muito difícil ar-
rendar. Um T2 ronda os €700 na 
cidade de Faro, e isso é um salário 
mínimo”, resume Ana Sofia Pe-
reira, da Cáritas do Algarve. Em 
Setúbal, a pandemia aumentou o 
número de sem-abrigo, o que le-
vou a instituição a arrendar apar-
tamentos partilhados, através de 
um protocolo com a Segurança 

Mais de 20% das famílias 
que pediram ajuda à Deco 
este ano ganham menos do 
que o salário mínimo. 
Quase 70% trabalham

Falta de habitação e baixos salários entre os seis ma
Social, para acomodar cerca de 
15 pessoas que ficaram sem casa. 
As autarquias também não con-
seguem dar resposta aos pedidos 
de apoio das famílias, incluindo 
de migrantes que chegam como 
resposta à falta de mão de obra 
em áreas como a agricultura.

MIGRANTES COM 
CARÊNCIAS SOCIAIS

As instituições descrevem um 
crescimento gradual do número 
de migrantes a pedirem apoio, 
tanto por falta de habitação 
como por terem rendimentos 
instáveis e insuficientes para as 
despesas. Em Beja, o aumen-

to do fluxo migratório é visível. 
“O acréscimo já não tem a ver 
com a pandemia, é mesmo uma 
nova realidade. Inicialmente, 
os migrantes vinham de forma 
temporária, com contratações 
sazonais. Mas o aumento da 
área agrícola no Alentejo, com 
maior exigência de mão de obra, 
gerou fluxos permanentes ao 
longo de todo o ano”, explica Te-
resa Martins, do Centro Local de 
Apoio à Integração de Migran-
tes  (CLAIM) de Beja. A outros 
pontos do país, como Coimbra, 
chegam também cada vez mais 
famílias oriundas de países afri-
canos e do Brasil. “Temos tido 
muita procura de famílias com fi-

lhos que chegam para trabalhar 
e trazem algumas poupanças. 
Empregam-se na restauração, 
limpezas ou construção civil, 
mas o que ganham não chega 
e a certa altura ficam comple-
tamente desprotegidas”, relata 
Ana Paula Cordeiro, da Cáritas 
de Coimbra. Em Viana do Cas-
telo, por exemplo, aumentam os 
pedidos de famílias oriundas do 
Brasil, Cabo Verde e São Tomé.

ESTUDANTES  
UNIVERSITÁRIOS  
SEM BOLSA

Um dos grupos a que as insti-
tuições sociais tiveram de pres-

tar apoio nos dois últimos anos 
foram os estudantes universi-
tários, sobretudo oriundos de 
países africanos de língua oficial 
portuguesa (PALOP), em locais 
distintos como Bragança, Cas-
telo Branco, Coimbra, Guarda 
ou Faro. Logo no início da pan-
demia, chegaram diretamente 
ao Banco Alimentar de Castelo 
Branco pedidos de quase 100 
alunos que tinham ficado sem 
nada. “Uns têm bolsas dos seus 
países de origem, outros nem 
isso têm e vivem com muitas di-
ficuldades, inteiramente depen-
dentes de trabalhos temporários 
ou em part-time, muitas vezes 
de forma precária e irregular. 

DESEMPREGADOS INSCRITOS NOS CENTROS DE EMPREGO POR DISTRITO
Variação percentual (%) de cada mês face ao mesmo mês do ano anterior entre jan./08 e abr./22
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DESEMPREGADOS INSCRITOS EM 2022 COMPARADOS COM 2019
Variação percentual (%) de janeiro a abril de 2022 face aos mesmos meses antes da pandemia
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Em abril de 2022, Faro (27%), 
Lisboa (19%), Leiria (10%), 
Coimbra (3%) e, com menos 
intensidade, Beja (2%), 
Setúbal e Santarém (1%) 
tinham mais desempregados 
inscritos do que em abril 
de 2019. Em todo o país, a 
situação é melhor do que há 
um ano (abril de 2021).

2022

500-50 150100 200

Dados e relatos de instituições de todo o país, 
recolhidos pelo Expresso ao longo de um ano, 
mostram um agravamento da pobreza que as 
estatísticas oficiais já não apanham. Mesmo  
as famílias que já voltaram ao trabalho continuam  
a ter de pedir ajuda para comer ou pagar contas.  
A inflação está, em silêncio, a afundá-las ainda mais
Textos Raquel Albuquerque Infografia Jaime Figueiredo

T
er de pedir ajuda para 
pagar uma botija de gás, 
uma consulta no dentista, 
os óculos de um filho, um 
medicamento mais caro, a 
caução de um quarto para 
conseguir um contrato de 
arrendamento, umas com-
pras no supermercado ou 

uma conta em atraso que irá cortar a 
luz continua a acontecer a milhares de 
famílias em Portugal. Muitas até já estão 
novamente a trabalhar, mas têm salários 
tão baixos, estão tão presas ao que não 
conseguiram pagar nos últimos dois 
anos e tão afundadas pela acentuada 
subida dos preços que não conseguem 
subsistir sem pedir apoio. De norte a 
sul do país, as instituições sociais avisam 
que a pobreza continua bem acima da 
realidade pré-pandemia e que os sinais 
positivos de recuo do desemprego, da 
retoma económica e do regresso do tu-
rismo só contam uma parte da história.

“Chegam-nos pessoas que perderam 
negócios e não encontraram solução, 
casais que não recuperaram trabalhos 
informais que equilibravam os baixos 
salários ou que contraíram dívidas que 
não conseguem pagar. Procuram-nos 
porque o dinheiro não chega para a 
renda, luz, água, gás, alimentação e me-
dicação”, relata Ana Sofia Pereira, da 
ação social da Cáritas do Algarve. O re-
trato repete-se na outra ponta do país. 
“Ajudamos estudantes universitários, 
famílias com filhos a quem o salário não 
chega, beneficiários do Rendimento 
Social de Inserção (RSI) que não con-
seguem pagar todas as despesas, mães 
sozinhas que equilibravam o salário 
com trabalhos em limpezas que não 
recuperaram, famílias com problemas 
de saúde, idosos a cargo ou alguém com 
deficiência”, diz Cristina Figueiredo, 
diretora da Cáritas de Bragança.

Também os migrantes continuam a 
recorrer às instituições. Beja lida com 
as carências graves dos trabalhadores 
agrícolas, Faro com a sazonalidade do 
turismo. A Viana do Castelo ou Portale-
gre chegam trabalhadores para a pesca 
ou para fábricas que os requisitam sem-
pre que a produção aumenta. “A afluên-
cia é muito grande. As pessoas vêm com 
promessa de trabalho, mas nada sólido. 
Como não conseguem pagar casa, ficam 
em hostels ou pensões até esgotarem as 
economias”, diz Anabela Afonso, da Cá-
ritas de Portalegre e Castelo Branco. No 

AUMENTO 
DA POBREZA 
FORA DOS 
NÚMEROS 
OFICIAIS
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RISCO DE POBREZA 
POR REGIÃO
Em percentagem
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RISCO DE POBREZA CONSOANTE 
SITUAÇÃO NO TRABALHO 
Em percentagem

Desempregados 46,5

Reformados 18

Trabalhadores 11,2
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PEDIDOS DE AJUDA MENSAIS  
AO BANCO ALIMENTAR
Registados na Rede de Emergência Alimentar (REA) 
entre março de 2020 e abril de 2022
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Cova da Beira
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PESSOAS APOIADAS PELO 
BANCO ALIMENTAR EM MAR/22
Variação face à média mensal em 2019 (%)
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I N V E S T I G A Ç Ã O

aiores problemas a chegar às instituições
Na pandemia ficaram privados 
desses rendimentos e tiveram 
de pedir ajuda para comer, pagar 
renda ou propinas. Houve mes-
mo situações de fome, porque ti-
veram vergonha de pedir apoio”, 
relata Cristina Figueiredo, da 
Cáritas de Bragança. Ainda 
hoje as instituições continuam a 
 apoiar alguns destes estudantes 
universitários.

RENDIMENTOS  
INSUFICIENTES  
PARA O BÁSICO

Quase dois terços do apoio dado 
pela Cáritas nestes dois anos 
destinaram-se a pagar rendas. 

E 26% do montante atribuído 
pela Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa às famílias em 2021 
também foi aplicado em rendas, 
quartos e pensões. Consultas 
médicas e medicação são outras 
das despesas básicas que nem to-
das as famílias conseguem pagar, 
incluin do idosos com pensões 
baixas. A pandemia fez disparar 
em 33% o número de beneficiá-
rios do programa Abem, que se 
destina a pagar medicamentos 
prescritos a quem não os con-
segue comprar. O projeto da 
Associação Dignitude abrange 
agora 28 mil pessoas e a grande 
maioria deixava de pagar outras 
despesas para poder comprar os 

medicamentos. Os transportes 
são outro problema. Em Viseu, 
que assistiu a um alívio das di-
ficuldades em 2021, a realidade 
parece estar agora a agravar-
-se. “As pessoas retomaram os 
seus empregos, mas nota-se um 
aumento do custo de vida, por 
exemplo nos transportes. As que 
trabalham a uma certa distância 
de casa são obrigadas a usar car-
ro, porque a rede de transportes 
públicos não permite equilibrar 
horários. E as que fazem uma 
centena de quilómetros diaria-
mente dificilmente conseguem 
agora suportar a despesa”, afir-
ma Felisberto Marques, diretor 
da Cáritas de Viseu. “Além disso, 

vemos aumentar os pedidos de 
ajuda com rendas, medicamen-
tos, luz e gás.”

CONTAS POR PAGAR  
E ENDIVIDAMENTO

Para muitas famílias, a pande-
mia deixou um peso acrescido: 
despesas por pagar. Há quem 
tenha já pedido planos de fra-
cionamento de dívidas, como 
rendas ou contas da luz e teleco-
municações em atraso, juntando 
agora a prestação em atraso às 
despesas correntes. “Basta pen-
sar como é que um reformado 
com €400 de pensão consegue 
pagar a renda, os medicamen-

tos, luz, água e gás, além das 
compras no supermercado”, 
lembra Natália Nunes, diretora 
do Gabinete de Proteção Finan-
ceira da Deco, que apoia pes-
soas endividadas. Quase 70% 
das famílias que recorreram 
aos serviços este ano estão a 
trabalhar. “E mais de 20% têm 
rendimentos até ao salário mí-
nimo nacional, ou seja, menos 
de €705.” O principal motivo 
para as dificuldades atuais des-
tas famílias é a diminuição de 
rendimentos, “seja de trabalho 
informal que deixou de existir, 
das horas extraordinárias que 
não foram recuperadas ou dos 
negócios que encerraram e que 

não só deixaram de ser fonte de 
rendimento como agora signi-
ficam um aumento de dívidas”, 
descreve a especialista da Deco.

POBREZA PERSISTENTE

De crise em crise, há sempre uma 
franja da população que não re-
cupera, dependendo de  apoios 
sociais para subsistir. Todas as 
instituições lidam com esse lado 
persistente da pobreza, que exige 
uma atenção particular, frisa Ana 
Soeiro, da Cáritas de Beja. “Era 
preciso trabalhar as competências 
pessoais e sociais destas pessoas 
para lhes permitir quebrar o ciclo 
e ver a vida por outro prisma.”
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Em abril de 2022, Faro (37%), 
Leiria (15%), Lisboa (4%), 
Bragança e Madeira (1%) ainda 
tinham mais beneficiários do RSI 
do que em abril de 2019, antes 
da pandemia. Comparando 
com o cenário de há um ano, 
em 2021, apenas Bragança se 
mantém um pouco acima (3%).

2022
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Sinal das dificuldades, um em cada 
cinco portugueses está a comprar me-
nos quantidade de carne e peixe, se-
gundo um inquérito da Deco/Proteste. 
Cerca de um quinto cancelou consultas 
no dentista por falta de dinheiro e 40% 
não têm margem financeira para su-
perar um agravamento da crise. Uma 
botija de gás aumentou €7,30 num ano 
e o preço de alimentos básicos, como 
carne, peixe, ovos, manteiga, batatas e 
arroz, subiu mais de 20% desde janeiro. 

O Banco Alimentar estava em março a 
apoiar mais 52 mil pessoas do que antes 
da pandemia. E o apoio económico dado 
às famílias continua, na maior parte das 
Cáritas Diocesanas, a ser superior ao 
que era. Ambas as instituições vão man-
ter ativas as respostas de emergência 
criadas em 2020. “Os grandes indicado-
res não refletem a realidade do terreno 
e, por vezes, até a afrontam”, resume 
Rita Valadas, presidente da Cáritas. O 
mesmo diz Isabel Jonet, responsável 
pelo Banco Alimentar. “Continua a ha-
ver muita precariedade, salários muito 
baixos, e o dinheiro que as pessoas ga-
nham não chega. Estão mais pobres, e 
isso escapa às estatísticas, até porque 
muitas nem se queixam.” Manuel de 
Lemos, presidente da União das Miseri-
córdias, alerta para a inflação. “Há cada 
vez mais pessoas empregadas, mas mui-
tas recebem o salário mínimo. Quer em 
zonas rurais, quer urbanas, são visíveis 
os efeitos da subida de preços.”

Quase 70% das famílias endividadas 
que pediram ajuda à Deco trabalham e 
cerca de 20% ganham menos que o salá-
rio mínimo. Contudo, segundo o “Jornal 
de Notícias”, o recuo do desemprego 
levou o Governo a querer reduzir de 120 
mil para 90 mil o número de beneficiári-
os de cabazes alimentares do Programa 
Operacional de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas (POAPMC). Sabe-se, po-
rém, que ter emprego é cada vez menos 
uma garantia em Portugal: um terço dos 
pobres trabalha e temos uma das per-
centagens de trabalhadores pobres mais 
altas da União Europeia (11,2% em 2020).

FALTAM DADOS A NÍVEL LOCAL

O impacto da pandemia não foi idêntico 
em todo o país. Em março de 2020, os 
pedidos de ajuda alimentar dispara-
ram, e em apenas 10 dias 2500 famílias 
preencheram o formulário online do 
Banco Alimentar. Nove em cada dez 

viviam sem precisar de apoio, a grande 
maioria residia em Lisboa, Setúbal e 
Porto. Em zonas urbanas, com mais 
população em idade ativa, turismo e 
serviços, maior peso da precariedade e 
da falta de habitação, os efeitos do con-
finamento foram rápidos e intensos. O 
desemprego e a suspensão de atividades 
afundaram milhares de famílias, muitas 
a viver no limite, com baixos salários e 
trabalhos informais. O Algarve chegou 
a junho de 2020 com três vezes mais 
desempregados, mas também a Madei-
ra e Lisboa, arrastadas pelo tombo do 
turismo, tiveram quedas acentuadas.

Em zonas mais rurais, com população 
envelhecida, menos indústria e empre-
sas, como Beja, Castelo Branco, Guarda 
ou Portalegre, as instituições assisti-
ram sobretudo a um agravamento de 
carências já existentes. O desemprego 
não teve um peso demolidor. “Houve 
pessoas a ficar sem trabalho, como na 
restauração, mas sem um impacto mui-
to visível”, diz Anabela Afonso.

Nos primeiros quatro meses de 2022, 
a situação já era melhor em todos os 
distritos face a 2021. Contudo, o retrato 
é outro se a comparação for feita com 
o período pré-pandemia: Faro, Lisboa 
e Leiria ainda tinham em abril mais 
desempregados inscritos e beneficiá-
rios de RSI do que em abril de 2019. 
Setúbal, Beja, Coimbra e Santarém 
também não recuperaram inteiramen-
te do desemprego. Bragança e Madeira 
ainda têm mais beneficiários de RSI do 
que antes. 

Há pouca informação sobre a pobreza 
a nível local, uma vez que os indicadores 
do INE não vão além da região. Mas 
ajudaria ter mais dados, até porque Por-
tugal está comprometido com a meta 
europeia de tirar 660 mil pessoas da po-
breza, incluindo 170 mil crianças e 230 
mil trabalhadores, até 2030. A Estra-
tégia Nacional de Combate à Pobreza, 
aprovada em dezembro e sem nenhum 
avanço desde então, defende a criação 
de uma base que cruze estatísticas ofi-
ciais com dados administrativos locais. 
Criar esse sistema ajudaria a retratar 
a realidade social no país, defende Fa-
rinha Rodrigues. “Isso transformaria 
completamente a intervenção a nível lo-
cal no combate à pobreza em Portugal.”

ralbuquerque@expresso.impresa.pt

Este trabalho foi feito com uma bolsa de investigação 

jornalística da Fundação Calouste Gulbenkian

Porto, as “fragilidades” da população 
estrangeira ficaram mais expostas, aler-
ta a Santa Casa. O problema estende-se 
a Lisboa, Coimbra ou Bragança.

COMO CORRIGIR INDICADORES

Ao longo do último ano, o Expresso reco-
lheu dados e relatos de instituições como 
a Cáritas, Banco Alimentar e Misericór-
dias de todos os 20 distritos e regiões do 
país, comparando-os com a evolução dos 
desempregados inscritos em centros de 
emprego e dos beneficiários do RSI. Ao 
Ministério da Segurança Social o Expres-
so pediu várias vezes dados de evolução 
dos atendimentos sociais por concelho, 
mas não obteve resposta.

As estatísticas públicas mostram que 
o desemprego está a recuar desde mea-
dos de 2021 e em abril já havia menos 
7% de beneficiários de RSI do que no 
mesmo mês de 2019. Mas muitas das fa-
mílias que recorrem às instituições não 
estão nos números do desemprego ou 
de prestações sociais porque voltaram 
ao trabalho. E o maior problema é que 
nem mesmo os indicadores de pobre-
za do Instituto Nacional de Estatística 
(INE) conseguirão captar com rigor o 
impacto da inflação no agravamento 
das dificuldades económicas destas fa-
mílias, porque a linha de pobreza varia 
de acordo com os rendimentos médios 
da população e não consoante o custo 
de vida. Contudo, basta pensar que uma 
pessoa a viver sozinha com €545, que 
não foi considerada pobre em 2020 por 
estar acima da linha de pobreza (€540), 
já viu a subida de preços encolher os 
seus rendimentos para um valor que 
agora a colocaria abaixo desse limiar.

“Temos uma quebra de poder de 
compra brutal entre 2021 e 2022, que 
resulta essencialmente da inflação e 
não tanto da alteração de rendimentos, 
e que, portanto, não irá alterar os indi-
cadores de pobreza. Até pode não haver 
um aumento da pobreza monetária em 
2022, mas há uma perda de condições 
de vida muito significativa”, alerta Car-
los Farinha Rodrigues, economista e 
professor do Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão. “É preciso pensar em 
indicadores que corrijam as estatísticas 
da pobreza.” Lembrando que a inflação 
é uma ‘novidade’ nestes cálculos, o es-
pecialista propõe como solução criar 
um cabaz de bens essenciais “que sirva 
de referência” para a linha de pobreza. 
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Oferecer o teste para 
aumentar diagnósticos

Inovação No Porto, o Hospital de São João conseguiu atingir as metas da OMS antes do prazo estabelecido. Em Cascais,  
o rastreio nas urgências passou a ser universal, e com isso veio a redução dos casos avançados de infeção. Mas como?

Textos Francisco de Almeida 
Fernandes 

Foto Rui Duarte Silva

A
té ao final da dé-
cada, o objetivo 
da Organização 
Mundial de Saú-
de (OMS) é claro: 
terminar com a 
epidemia de VIH. 
Para lá chegar, a 
institui ção definiu 

como meta intermédia atingir, em 
2025, 95% das pessoas com VIH com 
conhecimento do seu estado sero-
lógico, 95% a receber tratamento e 
95% com carga viral suprimida. O 
desafio é grande, mas Portugal tem 
bons exemplos, que mostram que é 
possível chegar a estes valores. É o 
caso do Centro Hospitalar Universi-
tário de São João (CHUSJ), no Porto, 
que conseguiu antecipar a meta para 
2030. “Sabemos, em relação a ontem, 
que 4% dos doentes não estão supri-
midos e que os restantes 96% estão”, 
confirma a coordenadora da consulta 
de VIH do CHUSJ.

Rosário Serrão não tem dúvidas de 
que o segredo do sucesso está na cola-
boração com as organizações de base 
comunitária, que “têm um papel mui-
to importante” no rastreio. “Se um 
doente é diagnosticado nestes espa-
ços, entram em contacto direto con-
nosco e a consulta [de VIH] é marcada 
no próprio dia”, assegura. A estreita 
ligação entre doentes e cuidados de 
saúde é essencial. O mesmo acontece 
com os projetos desenvolvidos pelo 
hospital junto de grupos socialmente 
vulneráveis, como os reclusos. “Te-
mos uma consulta descentralizada em 
Custoias e seguimos cerca de 70 doen-
tes. Eles não têm que vir ao hospital, 
até porque havia sempre o problema 
da falta de meios”, conta.

A qualidade de vida do universo de 
2700 doentes acompanhados pelo 
CHUSJ é uma das principais preo-
cupações do corpo clínico, que pro-
cura, de forma proativa, adaptar a 
medicação, melhorando a eficácia e a 
adesão à terapêutica. “Temos de ter 
um papel ativo”, acrescenta. Ao con-
trário do que sucedia há décadas, hoje 
o tratamento “é eficaz e rapidamente 
suprime a carga vírica”, o que signi-
fica que um doente em tratamento 
não pode transmitir o vírus. É neste 
estado de cronicidade do VIH que o 
SNS pretende que estejam todas as 
pessoas que vivem com o vírus.

Superar obstáculos

Há, porém, desafios que permane-
cem por resolver. Os diagnósticos 
tardios são um dos maiores proble-
mas na gestão da epidemia em Portu-
gal, que apresentava, em 2019, uma 
taxa média de deteções tardias de 
praticamente 50%, uma das mais 
altas da Europa. “Muitos doentes 
chegam-nos num estado que não 
queríamos”, lamenta Rosário Serrão. 
No São João, e apesar dos esforços 
encetados ao longo dos últimos anos, 
a percentagem continua a estar na 
ordem dos 57%. Entre os especialis-
tas do Conselho Consultivo do proje-
to Horizonte 2030, promovido pelo 
Expresso, a opinião é unânime: é 
preciso rever a atuação dos cuidados 
de saúde primários.

Falta, aponta a infecciologista do 
CHUSJ, contratualizar a realização de 

PROJETOS EXPRESSO VIH

testes rápidos ao VIH nos centros de 
saúde, para ‘forçar’ uma maior cober-
tura de rastreio a nível nacional. “Fo-
mos ver se essas pessoas tinham ido 
ao médico de família no ano anterior e 
verificámos que 80% deles tinha ido.” 
A médica hesita em criticar os cole-
gas, mas justifica com a dificuldade 
de alguns profissionais na abordagem 
do tema e alguma “falta de conhe-
cimento”. A investigação realizada 

pelo CHUSJ também foi feita pela 
equipa coordenadora da consulta de 
VIH no Hospital de Cascais. “Estamos 
a tentar apresentar dados sobre as 
oportunidades de diagnóstico perdi-
das”, diz a internista Inês Vaz Pinto, 
coordenadora da unidade. Entre 2016 
e 2018, 60% dos doentes chegavam 
em estado avançado da infeção, já 
com doenças associadas, um número 
que a equipa conseguiu reduzir para 
44% em 2021.

A estratégia utilizada em Cascais 
foi a implementação do rastreio au-
tomático e universal no serviço de 
urgência através do projeto Focus. 
“Fomos o primeiro hospital fora dos 
EUA a ter este projeto”, relata Inês 
Vaz Pinto. Através do processo clínico 
eletrónico, foi criado um algoritmo 
para determinar a elegibilidade de 
cada doente para a análise ao VIH 
— pessoas entre os 18 e os 65 anos 
que não sejam portadoras conheci-
das do vírus, que não tenham feito 
nenhum teste nos últimos 12 meses e 
cuja observação na urgência implique 
a realização de análises ao sangue. “O 
sistema fá-lo sem qualquer interven-
ção humana”, afirma, justificando que 

OS NOVOS DESAFIOS DO VIH
Nos próximos 17 meses, o 
Expresso — com o apoio da 
ViiV Healthcare e das principais 
associações de doentes na área 
do VIH — cria um Conselho 
Consultivo para pensar as 
principais prioridades políticas, 
médicas e sociais nesta 
área. A estrutura produzirá 
recomendações e apontará 
caminhos para melhorar as 
condições de trabalho dos 
profissionais de saúde e a 
qualidade de vida dos doentes.

desta forma quebram-se barreiras 
relacionadas com o estigma. E como 
esta inovação assenta no sistema in-
formático atualizado do hospital, é 
possível consultar os dados em tempo 
real e agir sobre eles.

Os resultados são positivos. Entre 
setembro de 2018 e setembro de 
2021 foi possível rastrear mais de 38 
mil pessoas e encontrar 69 novos ca-
sos de infeção. A taxa de recusa do 
teste é baixa, fixada em 6,5%. “Um 
doente tratado é um doente contro-
lado, impedindo a geração de novos 
casos”, afirma a coordenadora, que 
admite que “a expectativa é diag-
nosticar cada vez menos pessoas”. 
Ainda assim, diz Inês Vaz Pinto, não 
é possível saber como está Cascais 
em relação às metas internacionais 
pela falta de dados oficiais disponibi-
lizados pela Direção-Geral da Saúde. 
“Construímos um sistema para saber 
quantos doentes seguimos, quantos 
estão suprimidos e quantos levantam 
a medicação”, exemplifica Rosário 
Serrão, salientando a importância de 
conhecer os dados sobre a infeção.

Ambas desejam, por isso, que o sis-
tema de registo nacional, o SI.VIDA, 
volte a estar funcional a curto trecho, 
para que se conheça o impacto da co-
vid-19 no controlo da epidemia. O Ex-
presso sabe que esta é uma prioridade 
para Margarida Tavares, coordena-
dora do Programa Nacional para as 
Infeções Sexualmente Transmissíveis 
e VIH, que tem mostrado desagrado 
pelo facto de os Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde não terem 
ainda resolvido o problema. Neste 
momento, já dois terços dos hospitais 
têm acesso ao SI.VIDA. O último re-
latório anual foi publicado em 2020, 
com dados referentes a 2019.

sociedade@expresso.impresa.pt

Hospital de São João, no Porto, é exemplo a nível nacional: já tem a esmagadora maioria dos doentes com carga viral suprimida

Monkeypox. 
Aprender  
as lições do VIH

A experiência vivida durante a 
década de 80 com o surgimento 
do VIH/SIDA parece estar para 
muitos esquecida. Pelo menos é o 
que considera o Programa 
Conjunto das Nações Unidas para 
o VIH/SIDA (UNAIDS), que emitiu, 
no final de maio, um comunicado 
a alertar que a “estigmatização” 
da infeção humana pelo vírus 
monkeypox “põe em risco a 
saúde pública”. O estigma que 
refere prende-se com a 
associação da transmissão a 
grupos populacionais específicos, 
como a comunidade LGBTQIA+, 
ou áreas geográficas, como o 
continente africano. Esta ligação 
reforça “estereótipos 
homofóbicos e racistas”. Para a 
UNAIDS, “as lições da resposta à 
pandemia de SIDA mostram que 
o estigma e a culpabilização 
dirigidos a certos grupos de 
pessoas podem rapidamente 
minar a resposta a surtos”, pelo 
que devem ser evitados. Recorde-
-se que, à data de fecho desta 
edição, já existem mais de duas 
centenas de casos confirmados 
em Portugal, um dos muitos 
países que registam casos 
reportados desde o início de 
maio. “Não se pode associar o 
VIH ou o monkeypox a 
comportamentos de risco”,  
avisa a infecciologista Rosário 
Serrão, do CHUSJ.
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148.844
é o número de alunos que  
este ano vão fazer os exames 
nacionais. 56% são raparigas. 
Biologia e Geologia é a prova  
com mais inscritos, seguida  
de Português

74%
fazem as provas com  
o objetivo de ingressar no ensino 
superior. Quase 90% provêm  
dos cursos científico-humanísticos 
do secundário, 9% de cursos 
profissionais e os restantes de  
vias como o ensino recorrente

16%
foi quanto aumentou o número  
de estudantes no ensino superior 
entre 2015 e 2020

86
mil jovens diplomaram-se em  
2020 (últimos dados disponíveis).  
Foi um máximo histórico

“Os exames nacionais são  
um fator de justiça social”

Texto Joana Pereira Bastos  
Foto António Pedro  

Ferreira

Os exames do 11º e 12º arrancam 
hoje e vão determinar a entrada 
na universidade de milhares de 
jovens. O presidente da Comissão 
Nacional de Acesso ao Ensino Su-
perior defende que o regime deve 
ser repensado, mas terá sempre 
de continuar a assentar nestas 
provas. Dar às instituições maior 
autonomia para escolher os estu-
dantes poderia agravar as desi-
gualdades, diz.

 P Tal como nos últimos dois anos, 
os exames contarão apenas para 
ingresso no ensino superior e não 
para a média do secundário. Este 
modelo deve tornar-se definitivo?

 R É uma das questões que devem 
ser analisadas, no âmbito da alte-
ração ao regime de acesso que há 
17 anos não é objeto de mudan-
ças substanciais e que faz todo 
o sentido que seja repensado. O 
mais importante é que quaisquer 
alterações sejam conhecidas com 
a devida antecedência para que 
os estudantes do 10º ano saibam 
qual vai ser o sistema que vão ter 
aquando do acesso.

 P Que ganhos trouxe este modelo?
 R Desde logo, há menor pressão 

sobre os estudantes, porque têm 
de realizar menos exames. E este 
modelo conduziu a melhores resul-
tados, já que nos últimos dois anos 
o número de alunos que entraram 
no superior aumentou.

 P O facto de não contarem para a 
classificação final das disciplinas 
não aumenta o risco de inflação de 
notas por parte das escolas?

 R Como se sabe, há escolas, públi-
cas e privadas, que inflacionam as 
notas, pelo que qualquer regime de 
acesso que não tenha o mecanismo 
de controlo dos exames é perigoso 
e pode conduzir a maiores desi-
gualdades sociais.

 P Em vários cursos, os exames 
chegam a contar 50% para a nota 
de candidatura ao ensino superior. 
Ou seja, o que o aluno consegue 
mostrar em três horas vale tanto 
como as avaliações dos três anos 
do secundário. Não é excessivo?

 R É um assunto que devemos ana-
lisar. Mas dizer à partida se sou 
ou não a favor desse valor é estar 
a condicionar qualquer alteração 
futura.

 P Há vários cursos com médias 
superiores a 18 valores que deixam 
de fora muitos alunos francamen-
te bons e que podem ter particular 
vocação para essa área. Faz sen-
tido manter o numerus clausus 
[limitação de vagas] tão apertado?

 R O numerus clausus tem de con-
tinuar a existir sob pena de haver 
uma desregulação total do sistema.

 P Em que sentido?
 R Há uma tendência para os jo-

vens procurarem as instituições 
dos grandes centros urbanos, mais 
próximas do litoral e que têm 
maior atratividade. Compete ao 
Estado ter um papel regulador [na 
fixação de vagas] para não agravar 
os desequilíbrios territoriais. Há 
instituições que não estão localiza-
das nas zonas de maior densidade 
populacional e que têm qualidade, 
pelo que têm de existir mecanismos 
para que possa haver uma drena-
gem de estudantes para lá.

 P Mas faz sentido que alunos de 17 
e 18 valores não consigam entrar 
nos cursos que querem?

 R No ano passado, o despacho de 
vagas permitia que as instituições 
aumentassem em 15% o número 
de lugares nos cursos com média 
superior a 17. E, no entanto, o cres-
cimento foi inferior a 10%, o que 
significa que, mesmo podendo fazê-
-lo, as universidades não quiseram 
abrir mais. Estou a referir-me a 
Medicina. Existe forte pressão no 
acesso, mas as universidades pre-
ferem manter a qualidade atual.

 P Aumentar as vagas poderia com-
prometer a qualidade?

 R As instituições não podem au-
mentar as vagas só porque existe 
grande procura. Têm de ver até 
que ponto dão boas condições aos 
estudantes. Compete-lhes tomar a 
decisão de aumentar ou não, tendo 
em conta esse limiar da qualidade.

 P As instituições devem ter mais 
autonomia na seleção dos alunos?

 R As instituições querem-no e tem 
vindo a ser feito algum caminho a 
esse nível, nomeadamente no con-
curso para maiores de 23 anos, no 
ensino profissionalizante e em al-
guns cursos que exigem pré-requi-
sitos e em que têm um papel mais 
ativo na escolha dos alunos.

 P Mas no concurso geral de aces-
so continuam a não ter qualquer 

intervenção na seleção dos estu-
dantes. Além da média do secun-
dário e dos exames, faria sentido 
introduzir outros elementos como 
entrevistas ou análise de currículo 
que permitissem analisar não só 
os conhecimentos mas também a 
vocação?

 R É um assunto que exige grande 
reflexão. Os exames são um fator 
de comparabilidade e de justiça 
social. Penso que esse modelo po-
deria conduzir a maiores desigual-
dades. Devemos olhar para as prá-
ticas seguidas noutros países e ver 
os problemas que se levantaram. 
No Reino Unido, por exemplo, oito 
colégios de elite colocaram tantos 
alunos nas Universidades de Ox-
ford e Cambridge como o conjun-
to das 2900 escolas secundárias. 
Nos Estados Unidos, onde as ins-
tituições têm grande autonomia 
na seleção, as coisas também não 
correram bem e levanta-se a ques-
tão de haver quotas para alunos 
desfavorecidos.

 P Por cá, só 10% dos jovens de fa-
mílias pobres conseguem chegar 
ao ensino superior...

 R As habilitações dos pais têm 
muito peso. No geral, têm maior 
acesso ao ensino superior os jovens 
de famílias com melhores condi-
ções socioeconómicas. Por isso, se 
pretendemos um país socialmente 
coeso temos de fazer mais no sen-
tido de sensibilizar os jovens des-
favorecidos para as vantagens de 
estudarem no ensino superior. E é 
preciso apostar fortemente numa 
política de ação social.

 P Este ano, a percentagem de jo-
vens que faz os exames para con-
correr ao ensino superior baixou 
de 81% para 74%. Porquê?

 R Durante a covid, alguns secto-
res, como o turismo, congelaram 
e não ofereciam emprego. Neste 
momento há uma grande procu-
ra de jovens para o mercado de 
trabalho. Por outro lado, na Eu-
ropa os jovens preferem por vezes 
trabalhar e só depois entrar para 
o superior. É possível que os por-
tugueses comecem a acompanhar 
essas tendências europeias.

jbastos@expresso.impresa.pt

ENSINO SUPERIOR

António Fontainhas Fernandes Presidente da Comissão de Acesso ao Ensino Superior

QUALQUER  
REGIME DE ACESSO 
AO SUPERIOR  
QUE NÃO TENHA  
OS EXAMES COMO 
MECANISMO  
DE CONTROLO  
É PERIGOSO

Já não falta muito para que a Hu-
manidade descubra o real valor 
de 3,6. E não vale a pena recorrer 
a interpretações cabalísticas, pois 
“três vírgula seis” prenuncia algo 
que a matemática convencional 
consegue explicar. “Segundo o 
mapa logístico, 3,6 é o valor limite 
do crescimento de uma popula-
ção entre gerações, que, depois 
de superado, produz um com-
portamento caótico, que torna 
impossível qualquer previsão”, 
explica Orfeu Bertolami, profes-
sor da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto (FCUP). 
O mapa logístico surgiu com Pierre 
Verhulst no século XIX e redobrou 
fama com Robert May no século 
XX. E se os cientistas que traba-
lham com Bertolami estiverem 
certos, é possível que venha a ter 
nova aplicação: “Queremos enten-
der como é que a atividade humana 
altera a habitabilidade do planeta.” 
Bertolami começou a trabalhar 
em 2018 num modelo de previsões 
do sistema terrestre, em colabo-
ração com Frederico Francisco, 
investigador da FCUP, e Alex 
Bernardini, professor da Univer-
sidade Federal de São Carlos, no 
Brasil. Entre 2021 e 2022, o trio 
redigiu artigos científicos que 
concluem que a Humanidade está 
em risco de perder a capacidade 
de prever o futuro do planeta — 
ou até das alterações climáticas. 
A conclusão parece óbvia, mas 
é também “muito inquietante”, 
pois a Humanidade só altera o que 
consegue prever. E, para o caos, 
não há previsões — ou sequer 
emenda ou caminho de retorno. 
“O que estamos a dizer é que 
a imprevisibilidade é um fac-
to matematicamente univer-
sal; é uma consequência mate-
mática da evolução do sistema 
terrestre”, sublinha Bertolami. 
Além do mapa logístico, o modelo 
de previsões recorre ao conceito 
de transformações do estado da 
matéria, que pressupõe substân-
cias líquidas, sólidas ou gasosas, 
e tem em conta a interação en-
tre atmosfera, água, magma e 
crosta, fauna e flora, e atividade 
humana. E foi neste último fator 
que o projeto concluiu o primeiro 
capítulo. “Para sabermos se há 
crescimento acima de 3,6 entre 
gerações, precisamos de dados so-
cioeconómicos”, refere Bertolami. 
A compilação de dados socioe-
conómicos presta-se a missão de 
sapador de estatísticas, mas a via-
bilidade do projeto depende do 
conceito de geração. Nos huma-
nos, as gerações têm entre 10 e 25 
anos. No sistema terrestre, que foi 
dominado pelo perío do Holoceno 
até dar origem ao Antropoceno en-
tre a Revolução Industrial e 1950, 
a duração não é evidente. “Se sou-
bermos a duração de uma geração 
do sistema terrestre, podemos cor-
roborar ou não o mapa logístico. E 
com isso podemos prever o futu-
ro... se a taxa de crescimento não 
superar 3,6”, descreve Bertolami. 
Em outubro, os investigadores 
contam fazer mais revelações so-
bre o novo modelo que não precisa 
de supercomputadores para fazer 
previsões. Nessa altura, é possível 
que 3,6 já seja algo mais que um 
número.

Hugo Séneca 
sociedade@expresso.impresa.pt

O caos não 
tem hora 
marcada. 
Ainda...
Modelo criado entre 
Portugal e Brasil lembra  
que a Humanidade está em 
risco de perder a capacidade 
de prever o futuro

O FUTURO  
DO FUTURO
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“Consigo estar aqui e ter
uma vida social e ter mundo”

Centro Videmonte é uma pequena aldeia a 20 minutos da Guarda, conhecida pelo pão e pela água.  
Vive muito do que a terra dá, mas tem uma dinâmica tão particular que mais parece um bairro de uma grande cidade

Textos Ana Baptista 
 Fotos José Fernandes

J
oana nasceu em Lis-
boa, estudou Artes 
Plásticas nas Caldas da 
Rainha, apanhou fruta 
nas quintas de França 
e flores na Holanda, 
mas escolheu assentar 
em Videmonte, uma 
pequena aldeia a 20 

minutos da Guarda, encavalitada en-
tre montes e inúmeros ribeiros. Aliás, 
Joana, 30 anos, diz que foi lá parar 
por causa do pão, mas que foi a água 
que a fez ficar. “Vim cá em 2019 du-
rante o Festival do Pão e, na altura, 
eu e o meu namorado andávamos à 
procura de quintas e de autonomia 
alimentar. Era julho, estava imenso 
calor e reparei que ainda estava tudo 
verde. Decidimos logo que era aqui, 
por causa da água”, conta. O vice-pre-
sidente da Junta de Freguesia, Afonso 
Proença, até diz que “há água a mais”, 
mas só porque não há pessoas que 
cheguem para trabalhar na agricultu-
ra e na pastorícia, duas atividades que 
se mantêm vivas na aldeia, não só para 
subsistência. “Quando trabalhava na 
construção chegava a casa e ia para 
a horta. Era como se fosse terapia”, 
conta Manuel Proença, 58 anos. Tan-
to assim era que quando deixou as 
obras dedicou-se à horta, à apanha 
de ervas aromáticas e ao fabrico de 
pão que depois vende na Guarda e 
em feiras por todo o país. Tudo com 
“levedura à moda antiga”, ovos das 
23 galinhas que tem em casa e “azeite 
do bom”, explica. Joana também tem 

PROJETOS EXPRESSO BAIRROS

em Videmonte é “ter de acordar às 
6h30 da manhã para ir para a escola”. 
Tiago Tavares, de “21 quase 22 anos” 
e empregado numa empresa de ar 
condicio nado na Guarda, garante que 
é feliz em Videmonte. “Se puder, não 
saio daqui. É a minha terra natal, mas 
também temos aqui um pouco de tudo. 
Temos o ar puro da serra [da Estrela], 
fazemos churrascadas em casa uns 
dos outros e, ao fim de semana, vimos 
aqui para o café até às 3 da manhã. 
Não precisamos de discotecas”, conta. 
Videmonte tem, de facto, uma dinâ-
mica particular que mantém os que 
lá nasceram, atrai novos moradores 
e traz de volta os que imigraram ou 
saíram para estudar. 

“Mais valia ir para Videmonte”

Andreia Proença, de 27 anos, é um 
exemplo disso. Numa conversa ao te-
lefone enquanto estava de férias nos 
EUA, a gestora de produto na Farfet-
ch, conta que foi estudar para o Porto 
e acabou por lá ficar a trabalhar, mas 
depois veio a covid e “para estar fecha-
da num quarto, mais valia ir para Vi-
demonte, onde está a família”. A ideia 
era regressar ao Porto, mas depois 
decidiu ficar. “Percebi que consigo 
estar aqui e ter uma vida social e ter 
mundo. Não só a comunidade é muito 
próxima como estou a 20 minutos 
de uma capital de distrito onde há 
atividades culturais e ligadas à na-
tureza. Além disso, pago uma renda 
muito baixa e o que não gasto nisso 
e numa vida de cidade permite-me 
fazer o que estou a fazer agora, que é 
viajar”, diz. Há cerca de 30 anos, já o 
seu pai, Manuel Proença, tinha feito o 

BAIRROS MAIS FELIZES
O que pode tornar os nossos 
bairros melhores? Que ideias 
novas, que projetos? O que 
precisamos para melhorar a 
nossa qualidade de vida? No 
segundo ano consecutivo, 
o Expresso associa-se ao 
projeto “Bairro Feliz”, um 
desafio lançado pelo Pingo 
Doce a todos os bairros, 
a todos os vizinhos, para 
descobrirem e apostarem 
em novas ideias. Acompanhe 
a nossa viagem ao longo 
dos próximos seis meses, do 
Continente à Madeira e aos 
Açores. Sempre nas páginas 
do Expresso.

O café de Videmonte é o ponto de encontro desta pequena aldeia com pouco mais de 400 pessoas. A água mantém-se como um dos ex-líbris, tal como o pão de centeio que Manuel  
ainda faz no forno a lenha de sua casa. Mas Videmonte não parou no tempo. O ano passado abriu um espaço de cowork da Aldeias de Montanha e já há quem lá passe o dia a trabalhar

mesmo. “Vivi em Genebra, na Suíça, 
e não troco Videmonte por nenhuma 
cidade. Aqui há sossego, há convívio, 
há trabalho.” E também água — nos 
ribeiros afluentes do rio Mondego, 
nos oito chafarizes e na praia fluvial da 
Quinta da Taberna. Há pão e queijos 
artesanais, há solidariedade e apoio 
entre moradores e até já há, desde ou-
tubro de 2021, um espaço de cowork 
tão moderno como qualquer outro 
numa grande cidade, com wi-fi, cozi-
nha e até dois quartos. Uma ideia que 
partiu do projeto Aldeias de Monta-
nha, coordenado por Célia Gonçalves, 
e onde Andreia passa agora os dias a 
trabalhar. “Há aqui muita coisa boa”, 
diz a pequena Maria dos Anjos que, 
aos 96 anos, só se queixa de uma coisa: 
o toque gravado do sino da Igreja. “Já 
pedi para baixarem, mas depois dizem 
que não se ouve no resto da aldeia.”

sociedade@expresso.impresa.pt

uma horta, galinhas — seis para já — e 
um galo, que se tornou agressivo e já 
tem destino: a panela.

Por isso é que no único café da aldeia 
— onde há um constante corrupio de 
pessoas de manhã à noite e onde Joana 
trabalha desde fevereiro — se diz que 
a lisboeta é uma lufada de ar fresco e 
a prova de que se pode ser feliz numa 
pequena aldeia, seja qual for a idade 
e a origem. Leonor nasceu lá, tem 11 
anos, e a única coisa que não gosta 

IDEIAS PARA UM  
BAIRRO FELIZ

•  “Ter árvores nas ruas  
pode diminuir três graus  
a temperatura do ar”, diz  
a socióloga Luísa Schmidt

•  “É bom haver momentos 
recreativos, por exemplo, 
tirar os carros num fim 
de semana e ocupar as 
ruas com jogos”, sugere 
a engenheira Alexandra 
Monteiro

O QUE É O “BAIRRO FELIZ”

O PROJETO
  ^  O “Bairro Feliz” é uma iniciativa do 
Pingo Doce, a que o Expresso se 
associa, e que tem como objetivo 
melhorar a qualidade de vida nos 
bairros. Para isso é lançado um 
desafio onde entidades locais ou 
grupos de vizinhos inscrevem 
projetos “que promovam um 
impacto positivo” nos seus bairros. 
As ideias são depois analisadas por 
um painel de jurados e levadas a 
votação popular nas lojas.

AS IDEIAS
  ^  Enquadram-se em seis áreas: 
ambiente; apoio animal; apoio social 
e cidadania; cultura, património, 
turismo e lazer; educação; saúde, 
bem-estar e desporto.

O PRÉMIO
  ^  Inscreveram-se associações, IPSS, 
fundações, cooperativas, entidades 
públicas ou privadas, e grupos de 
vizinhos com cinco pessoas. Cada 
vencedor ganha até €1000 para 
desenvolver o projeto.

OS PRAZOS
  ^  As candidaturas já terminaram e 
estão agora a ser avaliadas pelos 
jurados. Serão coladas nas lojas 
para votação de 10 de setembro a 
22 de outubro.

SAIBA MAIS
  ^  Em pingodoce.pt/bairrofeliz.  
E acompanhe no Expresso e na SIC.
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O longo braço  
financeiro da Frelimo

Micael Pereira  
e Tom Bowker

A 
globalização tem 
sempre efeitos cola-
terais inesperados. 
O que acontece num 
continente pode ter 
consequências nou-
tros continentes 
mas, muitas vezes, 
isso não é visível 

ou óbvio de imediato. Eis um bom 
exemplo: uma sentença proferida 
em dezembro de 2020 no Tribu-
nal Superior da Região Admi-
nistrativa Especial de Hong 
Kong tinha como único pro-
pósito decidir se aquela era 
a jurisdição adequada para 
resolver uma disputa judi-
cial entre duas empresas 
chinesas, mas o seu alcan-
ce pode ser bem maior do 
que isso. Não na China, 
mas em Moçambique e 
em Portugal. Apesar de 
o caso lidar apenas com 
o investimento chinês em 
África, involuntariamente 
o tribunal acabou por fazer 
revelações políticas. E essas 
revelações mexem com os in-
teresses de um investidor por-
tuguês em Moçambique, a Galp.

Analisada pelo Expresso numa 
parceria com o jornal online “Zitamar 
News”, a ação judicial foi interposta 
pela China International Fund Limi-
ted (CIF), uma empresa com sede em 
Hong Kong que ficou conhecida por ter 
tido à frente um homem de negócios 
entretanto caído em desgraça, Sam Pa.

Depois de terem sido publicadas 
várias investigações sobre Sam Pa, o 
presidente da CIF foi preso pelas auto-
ridades chinesas em outubro de 2015, 
mas a sua empresa continuou em ati-
vidade. Usada como porta de entrada 
para o investimento chinês numa série 
de países africanos, incluindo Angola 
e Moçambique, a prisão de Sam Pa 
levou a que a CIF começasse a ser em-
purrada para o lado. A empresa não 
gostou e reagiu.

Em Moçambique, a CIF tinha 80% de 
um projeto para uma fábrica de cimen-
to na Bela-Vista, a sul de Maputo, mas a 
sua parceira local, a firma SPI — Gestão 
e Investimentos SARL, decidiu substi-
tui-la por uma outra empresa chinesa, 
a West China Cement Limited (WCC).

O processo em Hong Kong foi pos-
to pela CIF contra a WCC e a West 
International Holding Limited, uma 
subsidiária da WCC. Os advogados da 
CIF contaram ao tribunal como a WCC 
conspirou com a SPI para ficar com o 
controlo da fábrica de cimento, apesar 
de formalmente esta empresa moçam-
bicana não ter legitimidade para afas-
tar o acionista maioritário da fábrica.

Segundo o que se pode ler na senten-
ça do tribunal em Hong Kong, foi no en-
tanto isso que aconteceu: em novembro 
de 2017, a SPI convocou uma assem-
bleia-geral da CIF-MOZ, o consórcio 
proprietário da fábrica de cimento, e 
fez aprovar um aumento de capital em 
que os 80% da CIF foram diluídos para 
apenas 1%. Apesar de a CIF contestar 
isso na época, em fevereiro de 2019 a 
SPI obteve uma decisão favorável de 
um tribunal em Moçambique, confir-
mando que a empresa local passava a 
deter 99% do consórcio da fábrica de 
cimento. Em setembro desse ano, a SPI 
e a WCC assinavam um acordo na Chi-
na em que este novo investidor chinês 
ficava com 60% do consórcio.

Foi essa jogada que levou a CIF a 
colocar a WCC em tribunal. A WCC 

tentou anular o caso judicial dizendo 
que a jurisdição apropriada para re-
solver a contenda era Maputo, mas 
a CIP contestou esse entendimento, 
alegando que a disputa teria de ser 
obrigatoriamente resolvida na China 
e não em Moçambique, para evitar o 
risco de haver uma influência política 
sobre o julgamento.

Um partido com direito a holding

Os advogados da CIF argumentaram 
que os tribunais moçambicanos nunca 
seriam imparciais a julgar o caso por 
causa do perfil da empresa parceira 
local. “A SPI é o braço financeiro e de 
investimento da Frelimo, que tem sido 

o partido no poder em Moçambique 
desde 1975”, lê-se na sentença. “Dada 
a importância estratégica do projeto, 
existe um risco real de que a Frelimo 
pressione os tribunais moçambica-
nos a rejeitar qualquer queixa que a 
CIF possa fazer em Moçambique, e 
existem provas de que os tribunais 
moçambicanos são suscetíveis à in-
fluência política da Frelimo.”

A antiga empresa de Sam Pa entre-
gou ao tribunal em Hong Kong alguns 
ficheiros comprometedores. Um deles 
é um e-mail enviado para a CIF a 2 de 
julho de 2018 por Safura da Conceição, 
administradora da SPI e ex-deputa-
da da Frelimo, em que ela descreve a 
empresa como “a holding do partido 
moçambicano”. Num outro e-mail de 9 
de agosto de 2019, um advogado da SPI, 
Tomás Timbane, justifica a impossibili-
dade de um administrador da empresa, 
Victor Timóteo, comparecer num en-
contro em Lisboa porque “aproxima-se 
a campanha eleitoral da Frelimo e a SPI 
está envolvida na sua preparação”.

Há ainda, entre a correspondência 
citada, um e-mail de 19 de julho de 2019 
em que Victor Timóteo admite que o 
projeto da fábrica de cimento é politi-
camente sensível e não tê-lo concluído 
a tempo iria “dar um sinal negativo ao 
país e pode penalizar o partido Frelimo 
num ano de eleições”.

Tomás Timbane negou ao “Zitamar 
News” que seja advogado da SPI. Já Vic-
tor Timóteo, contactado pelo Expres-
so, argumentou que a empresa é uma 
sociedade de capitais “devidamente 

Investigação Uma disputa entre duas empresas chinesas num tribunal em Hong Kong revela que uma  
sociedade sócia da Galp em Moçambique funciona como o braço financeiro da Frelimo, o partido do poder

MO ÇAMBIQUE

autorizada a atuar no mercado” e a sua 
administração é livre de fazer “os inves-
timentos que for achando pertinentes”. 
O administrador da SPI garante, de res-
to, que “os processos de licenciamento 
em Moçambique são conduzidos por 
pessoas sérias, competentes, de quem 
não se conhece filiação partidária”.

Os elementos de prova foram consi-
derados suficientes para convencer o 
juiz. Embora já tenham saído na im-
prensa algumas referências à SPI como 
fonte de financiamento da Frelimo, esta 
é a primeira vez em que essa ligação 
consta de um processo em tribunal.

Entre os investimentos em que a SPI 
está envolvida há dois em que surge 
como sócia da Galp: nos terminais de 

combustíveis da Beira e da Matola. A 
empresa energética portuguesa entrou 
para os consórcios de ambos os proje-
tos em 2013, adquirindo uma posição 
de 45% nos dois casos, e quando a SPI já 
fazia parte deles, juntamente com um 
investidor do Kuwait, o IPG (Indepen-
dent Petroleum Group). 

Nos dois consórcios, a entrada da 
Galp fez com que passassem a cha-
mar-se Galp–IPG Matola Terminal 
Limitada (GIMTL) e IPG-Galp Beira 
Terminal Limitada (IGBTL), mas a 

SPI manteve a posição que tinha: 10% 
do capital social. 

O terminal da Matola foi inau-
gurado pelo Presidente Nyusi em 

dezembro de 2020 e, segundo 
os comunicados de imprensa 

na altura, representou um 
investimento de 100 milhões 
de dólares da Galp e do IPG. 
O terminal da Beira ainda 
está a ser construído. 

Mas qual foi o investi-
mento que a SPI fez nos 
dois terminais de com-
bustíveis? E que trabalho 
é que esta empresa faz nes-
ses projetos? Confrontada 

pelo Expresso com algumas 
questões diretas, incluindo 

sobre se não considera haver 
um conflito de interesses no 

facto de a SPI ser sua sócia em 
projetos que dependem da apro-

vação do Governo da Frelimo, a em-
presa portuguesa de energia optou 

por uma resposta genérica. “A Galp 
rege-se pelos mais elevados padrões 
éticos, cumpre a lei em todos os mer-
cados em que atua e repudia qualquer 
sugestão de que possa em momento 
algum ter beneficiado de qualquer for-
ma de tratamento ilegítimo por parte 
das autoridades, seja em Moçambique 
seja em qualquer outro país.”

A Galp tem um código de conduta éti-
ca, publicado no seu site oficial, em que 
assegura que “não efetua contribuições 
a entidades políticas, sob forma direta 
ou indireta, nem doações em substitui-
ção destes pagamentos, para quaisquer 
fins que não os estritamente permitidos 
na legislação aplicável”. Mas, então, 
que tipo de relação tem com a SPI?

“Não conhecemos o detalhe dos siste-
mas de compliance da Galp e de outras 
empresas portuguesas com operações 
em Moçambique, mas a avaliar pelo 
que sucedeu com a angolana Isabel 
dos Santos [ex-acionista da Galp], re-
cebida entre nós como empresária de 
sucesso e investidora desejada, não me 
espantaria se estivessem relativamente 
omissos destes sistemas medidas re-
forçadas de identificação e diligência 
ante pessoas politicamente expostas 
(PEP), ou entidades com manifestas 
ligações políticas”, diz Karina Carvalho, 
diretora-executiva da Transparência 
Internacional em Portugal. “Subsiste, 
infelizmente, a ideia de que em alguns 
locais os negócios só se conseguem 
concretizar à margem da lei, ou pelo 
menos flexibilizando a sua interpreta-
ção de acordo com o contexto.”

Esta organização não-governamental 
nota que há muito poucas acusações e 
condenações de corrupção internacio-
nal em Portugal, apesar de haver “re-
lações estreitas de grandes empresas 
portuguesas em mercados especial-
mente vulneráveis, nomeadamente os 
países da CPLP”.

Na sentença do tribunal em Hong 
Kong, o juiz citava precisamente o 
Índice de Perceção da Corrupção de 
2019 da Transparência Internacional 
para consolidar a sua decisão. Em 180 
países, Moçambique aparecia no 146º 
pior lugar.

mrpereira@expresso.impresa.pt

“A SPI É O BRAÇO 
FINANCEIRO E DE 
INVESTIMENTO  
DA FRELIMO, QUE  
TEM SIDO O PARTIDO  
NO PODER EM 
MOÇAMBIQUE DESDE 
1975”, LÊ-SE NA 
SENTENÇA

“A GALP REGE-SE  
PELOS MAIS ELEVADOS 
PADRÕES ÉTICOS, 
CUMPRE A LEI E 
REPUDIA QUALQUER 
SUGESTÃO DE 
TRATAMENTO 
ILEGÍTIMO”, DIZ  
FONTE OFICIAL 
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Tomás Guerreiro  
na Ucrânia

A 
violência voltou ao 
Leste da Europa 
há quase quatro 
meses, desta vez à 
Ucrânia, palco do 
confronto cultu-
ral entre Ocidente 
e Oriente. Numa 
viagem para lá da 

Cortina de Ferro, procuram-se espe-
lhos da União Soviética nos bastidores 
da invasão pela Federação Russa ao 
território ucraniano, onde uma revo-
lução cultural procura constituir uma 
identidade nacional.

Desde o princípio da invasão, a 
24 de fevereiro, que os ucranianos 
se unem em torno de uma narrativa 
identitária que premeia o naciona-
lismo e o espírito “antirrusso”. A au-
tarquia de Lviv criou um grupo de 
trabalho empenhado na descoloni-
zação cultural da cidade. O objetivo 
é erradicar autores e personalidades 
russas da toponímia da cidade. “Os 
russos utilizaram Tchaikovsky como 
instrumento de colonização”, afirma 
Andriy Moskalenko, vice-presidente 
da Câmara de Lviv com o pelouro do 
desenvolvimento económico.

O grupo de trabalho integra mem-
bros de todos os partidos políticos e 
especialistas de diversas áreas do co-
nhecimento, desde a matemática às 
artes. Cerca de 30 ruas são visadas no 
plano toponímico, visto que “possuem 
nomes de personalidades que repre-
sentam as raízes russas e serviram de 
instrumento de colonização à União 
Soviética”.

Do ponto de vista do município de 
Lviv, personalidades soviéticas como 
o compositor russo Tchaikovsky ser-
viram para promover a cultura russa. 
“Eliminámos os nomes de todas as 
personalidades que desempenharam 
um papel na colonização cultural da 
Ucrânia”, acrescenta o autarca.

As 18 cidades que integram a região 
administrativa de Lviv serão alvo do 
processo de “descolonização cultural”. 
“Não queremos ser associados a esse 
legado”, acrescenta o vereador. Frisa 
que o que aconteceu durante a inva-
são russa “não pode ser esquecido ou 
perdoado”. “Os hospitais estão cheios 
de crianças mutiladas por bombas rus-
sas, é o fim de qualquer irmandade 
entre a Rússia e a Ucrânia”, argumenta 
Moskalenko, para se opor à narrativa 
que aproxima os dois Estados.

Reportagem Na Ucrânia há quem faça de tudo por apagar o legado 
russo. Invasão e êxodo aprofundam brecha entre leste e oeste do país

Revolução 
cultural 
nos bastidores 
do conflito

O russo é a língua predominante no 
Leste da Ucrânia, inclusive na capital, 
mas a invasão tornou o idioma mal 
aceite socialmente. Por todo o país 
há quem se empenhe em erradicá-lo.

Entalada entre impérios

A Ucrânia Ocidental deambula se-
cularmente entre o domínio dos im-
périos europeus e as convenções de 
Estado russas. Isso promoveu discre-
pâncias culturais entre os dois lados 
do país. “Os órfãos que fogem do 
Donbas para Lviv não sabem falar 
ucraniano”, conta ao Expresso a can-
tora lírica Liusiena Vynokurova, de 
28 anos.

Cerca de 200 mil pessoas refugia-
ram-se em Lviv desde o princípio da 
invasão. “A Ucrânia Ocidental é muito 
distinta de Donetsk e de Luhansk. Se 
a guerra fosse a Oeste, toda a popula-
ção pegava em armas para combater 
contra a Rússia”, explica Liusiena, que 
nasceu em Donetsk mas foi viver para 
Lviv aos 18 anos, para estudar música.

A artista inaugurou uma associação 
destinada a acolher órfãos provenien-
tes do Donbas. “Utilizo a música para 
lhes transmitir a cultura ucraniana, 
ensinar a língua e para os harmonizar. 
A música é como uma terapia.”

“Faço música alegre, não sei lutar 
mas posso alegrar a alma do meu 
povo”, diz Liusiena, que canta para 
elevar o ânimo dos conterrâneos. 
“Donetsk e Lviv são dois mundos 
culturalmente distintos.” Diz estar a 
“preparar um repertório patriótico”, 
referindo-se às versões que compôs 

do hino do exército ucraniano e do 
hino nacional da Ucrânia.

Diariamente entoam-se músicas de 
cariz nacionalista ou patriótico nas 
ruas de Lviv, até à hora do recolher 
obrigatório. Ninguém fala russo, pa-
lhanitsa é uma palavra impronunciá-
vel por russófonos, pois significa pão 
e tornou-se grito de ordem.

No entanto, milhares de refugiados 
não se sentem seguros na Ucrânia Oci-
dental e fogem para a Polónia. Kevin 
Draper conduz uma carrinha de nove 
lugares — quatro mulheres, três crian-
ças, o Expresso — a partir da fronteira 
em Medyka até à estação de comboios 
em Cracóvia. O londrino é milionário 
pela segunda vez, aos 60 anos, e revela 
uma biografia espantosa.

Aos 50 anos constituiu uma socie-
dade comercial nos Emirados Árabes 
Unidos, promotora de exposições e 
montras internacionais para clientes 
de luxo. Milhares de milhões de dó-
lares fluíram nas contas bancárias de 
Draper. O mundo deparava-se com a 
fraude do subprime quando um irmão 
do primeiro-ministro dos Emirados 
instaurou uma ação judicial contra a 
empresa do britânico. “Cumpria-se 
um ano na prisão por cada insolvên-
cia”, recorda, ao volante de uma car-
rinha cheia de mulheres e crianças 
ucranianas que não compreendem 
inglês. “O tribunal aceitou 45 ordens 
de execução solicitadas por vários 
clientes”, conta o empresário, que 
escondeu património no Reino Unido 
antes de ser encarcerado.

“Um bom gigante”

Detido à frente da filha, Draper sofreu 
depois a prisão no Dubai durante um 
ano. Na cadeia, o britânico conheceu 
um ucraniano que assegurou a sua 
integridade física. “Um bom gigante”, 
recorda. O companheirismo tácito 
tornou-se imprescindível à sua sobre-
vivência, comprometida ocasional-
mente. “O Oleh nunca saía da minha 
cela, era um homem leal e tornou-se 
um bom amigo.”

O britânico contratou um advogado 
iraquiano que lhe abriu a porta para 
a liberdade após um ano nos calabou-
ços. Depois, a embaixada no Iémen 
emitiu-lhe um novo passaporte. Oleh 
havia de permanecer na prisão mais 
algum tempo.

Draper demorou 10 anos a recupe-
rar do tombo. “Não é comum ser-se 
milionário duas vezes na vida”, afir-
ma, orgulhoso dos negócios imobiliá-
rios que estabeleceu em Bristol. No 

INTERNACIONAL GUERRA NA UCRÂNIA

entanto, sentiu-se chocado “ao ver 
as imagens da guerra na televisão”, 
acrescenta, relevando as recordações 
de Oleh e do ano no calabouço. “Revivi 
tudo de novo.”

A consciência impeliu-o à ação. Con-
tactou Oleh, que, sendo homem, não 
pôde ausentar-se legalmente da Ucrâ-
nia. O britânico cancelou uma viagem 
de barco à vela para dedicar as férias 
à solidariedade. “Como poderia não 
ajudar?” Assim, duas ou três vezes ao 
dia conduz uma carrinha cheia de mu-
lheres e crianças que o desconhecem 
e não compreendem a sua língua. Na 
via gem oferece-lhes comida e esfor-
ça-se por colmatar as necessidades 
dos refugiados. As senhoras agrade-
cem-lhe a boleia, “slava”, quando são 
entregues aos voluntários na principal 
estação de comboios em Cracóvia.

A cidade polaca vê-se de novo sob 
os tambores da guerra. Ryan Kaplan 

caminha desde a porta da sinagoga 
até ao interior do centro comunitário. 
Hoje, os mausoléus são lembretes, pois 
a guerra no Leste é outra. Roupas, 
fraldas, brinquedos, medicamentos, 
alimentos entulham o centro comuni-
tário. “A comunidade apoiou cerca de 
40 mil refugiados”, afirma o asquena-
ze ao Expresso, destacando o papel da 
comunidade judaica de Cracóvia na 
crise dos migrantes ucranianos.

Memórias de 1939-1945

Cinco mil devotos integram a comu-
nidade judaica de Cracóvia. A sede da 
instituição situa-se a poucos metros do 
memorial de um gueto e a dezenas de 
quilómetros de Auschwitz. A “questão 
judaica” levantada pelo regime nazi 
ceifou cerca de 70 mil vidas na cidade. 

O terror do Holocausto impeliu as 
vítimas a falsificarem passaportes. 

OS LAÇOS HISTÓRICOS 
ENTRE UCRANIANOS 
E POLACOS REFORÇAM 
AS PREFERÊNCIAS 
DO FLUXO MIGRATÓRIO. 
QUASE QUATRO 
MILHÕES DE PESSOAS 
SAÍRAM DA UCRÂNIA
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Guerra 
e Paz
Miguel Monjardino
guerraepaz.expresso@gmail.com

“Os judeus alteravam os nomes pes-
soais nos documentos para as SS não 
os identificarem”, conta Kaplan, coor-
denador do centro comunitário judai-
co de Cracóvia. Três milhões de judeus 
residiam na Polónia quando Hitler 
alcançou o poder na Alemanha, em 
1933. Em 1945 só restavam 200 mil. 
“Os judeus polacos desconhecem a 
ancestralidade hebraica”, acrescenta 
Kaplan, de 29 anos, neto de judeus eu-
ropeus emigrados nos Estados Unidos 
da América.

As Nações Unidas estimam que 1,15 
milhões de ucranianos sejam candida-
tos a asilo na Polónia. Segunda maior 
cidade do país, Cracóvia acolhe 150 
mil ucranianos desde o princípio da 
invasão. “A comunidade alberga 250 
refugiados”, acrescenta Kaplan.

Cracóvia transformou-se numa pla-
ca giratória para a guerra. Milhares 
de deslocados desembarcaram na es-

tação de comboios, em fuga, enquanto 
os vagões das locomotivas se enchiam 
diariamente nos primeiros dois meses 
da invasão. Os laços culturais entre 
polacos e ucranianos determinam 
as preferências do fluxo migratório. 
Quase quatro milhões de pessoas saí-
ram do território ucraniano.

A história serve de ‘teste do algodão’ 
às divergências culturais que alimen-
tam a guerra. Lviv pertencia à Polónia 
no século XVIII, mas acabou esse sécu-
lo nas mãos do Império Austro-Hún-
garo. No final da I Guerra Mun dial, 
a Polónia recuperou Lviv e parte do 
Oeste da Ucrânia. Na II Guerra Mun-
dial, Stepan Bandeira — nacionalista 
que fundou um movimento no Oeste 
— aliou-se aos nazis para combater a 
URSS. Quando as fronteiras da Ucrâ-
nia foram reconhecidas, em 1997, já 
existiam dois países num só.

internacional@expresso.impresa.pt

No cemitério de Kharkiv, uma mulher 
presta homenagem a um soldado 

ucraniano caído em combate 
 FOTO DIMITAR DILKOFF/AFP VIA GETTY IMAGES

A 
nova invasão russa da Ucrâ-
nia, em fevereiro, deu origem 
ao “efeito Putin.” Que impacto 
terá na Segurança e Defesa eu-

ropeia a médio prazo?
Na semana passada, Josep Borrell, 

alto representante da UE para os Ne-
gócios Estrangeiros e a Política de Se-
gurança, escreveu neste jornal sobre 
a necessidade de os países europeus 
mudarem de forma radical os seus 
investimentos na Defesa. A seu ver, 
“não dispomos das capacidades mili-
tares para garantir a nossa segurança 
ou para servir como parceiro eficaz 
da NATO” e “precisamos de reforçar 
a base industrial e tecnológica de de-
fesa da UE, apoiando a investigação e 
desenvolvimento de novas tecnologi-
as disruptivas”. Gostaria de regressar 
ao tema.

A violenta agressão militar de Vladi-
mir Putin contra uma Ucrânia indepen-
dente, que continua a combater com te-
nacidade, colocou um ponto final num 
período de relativo conforto estratégico 
que durou 30 anos na Europa. Os inves-
timentos em Segurança e Defesa são 
agora vistos no Velho Continente como 
instrumentos para conter a Rússia nas 
suas fronteiras pós-1991 e manter os 
EUA empenhados na Aliança Atlântica. 
Para tal serão necessárias forças arma-
das bem equipadas e com capacidade 
de dissuasão ou de combate.

O choque causado pela invasão levou 
os decisores políticos europeus a pro-
meter aumentar os seus orçamentos 
militares. Alguns países, como os do 
Báltico, Países Baixos, Polónia, Reino 
Unido, Alemanha e França, fizeram-
-no de forma significativa. Todavia, o 
ponto essencial para o futuro da base 
tecnológica europeia é saber como será 
aplicado este dinheiro. Por um lado, é 
importante adquirir rapidamente no-
vos equipamentos militares. Por outro, 
é necessário investir em investigação e 
desenvolvimento tecnológico. O pro-
blema é que a Ciência não dá saltos. A 
variável tempo é essencial aqui. O inter-
valo entre a investigação e a produção 
industrial é considerável.

Apesar do “efeito Putin,” a indústria 
de defesa europeia continua domina-
da pelos interesses nacionais. A base 
tecnológica, sobretudo nas áreas mais 
avançadas, continua a ser muito prote-
gida pelos governos. A principal carac-
terística da indústria de defesa europeia 
é a sua fragmentação. Na maioria dos 
casos em que estão em jogo platafor-
mas ou sistemas de armamento avança-
do, tal não faz sentido do ponto de vista 
científico e económico. Politicamente, 
as coisas tendem ainda a ser diferentes.

A fronteira entre a paz e a guerra 
num mundo com tendência para a 
anarquia é ténue. Em outubro do ano 
passado, Charles Michel — presidente 
do Conselho Europeu — afirmou que 
2022 seria “o ano da Defesa Europeia”. 
O recado chegou a Portugal, mas este 
tema nunca preocupou o Presidente 
da República, o Governo e os partidos 
políticos. A Ucrânia fica muito longe. 
A Saúde e a Economia são mais impor-
tantes para o eleitorado. No que toca à 
base tecnológica, não temos indústria 
relevante. Faremos o que for mais pro-
veitoso do ponto de vista financeiro e 
não o que seria útil do ponto de vista 
estratégico. Porquê? Sobretudo por 
continuarmos a ser um país-gaivota 
nestas matérias. Sempre fomos atrás 
dos outros. Nunca pensámos verdadei-
ramente no assunto.

O “efeito 
Putin” e  
a indústria 
europeia

As armas que Kiev  
exige parecem estar  
a demorar a chegar,  
mas NATO apresenta  
novo pacote de ajuda

Isolados em 
Sievierodonetsk

Os combates mais violentos da 
guerra continuam a acontecer 
no leste, em particular dentro 
e à volta da cidade Sieviero-
donetsk. As evacuações de ci-
dades sob bombardeamento 
são sempre caóticas e quase 
sempre perigosas, mas nesta 
as vias de fuga são cada vez me-
nos depois de a última ponte 
entre Sievierodonetsk e Lysy-
chansk, no lado ocidental do 
rio Donets, ter sido destruída 
por artilharia russa deixando 
os civis isolados e o exército 
ucraniano numa situação ain-
da mais delicada: sem uma 
ponte, a retirada de soldados 
feridos e o abastecimento dos 
que ainda estão a lutar exige 
outra logística.

Dentro da fábrica

E m b o r a  a s  a u t o r i d a d e s 
ucrania nas digam que as mu-
nições e mantimentos ainda 
estão a entrar e sair de Sievie-
rodonetsk, o exército vai ter 
de começar a pensar mais se-
riamente no que fazer nesta 
região. As batalhas estão em 
cada esquina das ruas da ci-
dade, as fotografias nas redes 
sociais e as reportagens que 
nos chegam mostram que qua-
se não há um metro de terre-
no sem marcas de artilharia. 
Dentro da fábrica de produtos 
químicos Azot abrigam-se pelo 
menos 500 civis, entre os quais 
40 crianças, segundo o gover-
nador ucrania no da região de 
Luhansk. As autoridades se-
paratistas apresentam outros 
números: dizem ser 1200 os 
“reféns” das forças ucrania-
nas debaixo deste complexo 
industrial e acusam Kiev de 
não permitir a abertura de cor-
redores humanitários para a 
sua retirada.

Os ucranianos recusaram 
esta semana render-se, como 
tinha exigido Moscovo, mas 
nem por isso as suas hipóteses 
de sucesso aumentaram, pelo 
contrário — as reservas de mu-
nições estão em níveis muito 
baixos, como os próprios co-
mandantes ucranianos no ter-
reno não se cansam de referir, 
e não conseguirão aplacar as 
constantes investidas russas 
muito mais tempo. E mesmo 
que venham a decidir retirar-
-se para se reorganizarem se-
rão forçados a entrar no rio, 
ou tentar atravessar com bar-
cos, pontes de corda ou pontes 
flutuantes, o que irá expor os 
militares a um ataque russo, 
em campo aberto, sem prédios 
ou elevações do solo para se 
protegerem.

Destruir as próprias  
infraestruturas

A perda da ponte também 
pode complicar o avanço rus-
so. Qualquer ataque frontal a 
Lysychansk exigiria que tam-
bém as tropas russas se expu-
sessem, sem resguardo, a um 
potencial ataque ucraniano. “A 
situação da Ucrânia no Donbas 
parece difícil, e Sievierodone-
tsk pode estar perdida, mas é 
duvidoso que a Rússia tenha 
forças para um grande avan-
ço”, disse na quinta-feira ao 
“New York Times” o diretor 
de estudos russos do Center 
for a New American Security, 
Michael Kofman. “O que se 
passa na cidade é uma bata-
lha característica da estratégia 

ucraniana, que tudo tem feito 
para trancar as forças russas 
em terreno urbano, exaurindo-
-as, mas isso também acarreta 
um alto preço para suas pró-
prias unidades.”

A destruição de infraestrutu-
ra essencial, e as pontes são do 
mais essencial possível quan-
do o assunto é o transporte de 
armas e mantimentos para as 
linhas da frente, nem sempre 
é feita pelo país agressor.

A guerra da Ucrânia já con-
ta alguns momentos de aflição 
provocados por “fogo amigo”. 
Em Irpin, nos arredores da ca-
pital, Kiev, centenas de pessoas 
foram obrigadas a esconder-se 
debaixo de uma ponte, total-
mente destruída, para tenta-
rem evitar a pesada artilharia 
russa. Muitas teriam consegui-
do fugir nos seus próprios car-
ros se a ponte estivesse lá. Em 
Demydiv, uma outra vila a norte 
de Kiev, as tropas destruíram 
uma barragem e inundaram 
campos agrícolas e até casas 
mas quando se visita Demydiv 
ninguém se queixa do que foi 
feito e há até um certo orgulho 
coletivo de lhes ter sido dada 
a oportunidade de contribuir 
para o esforço de guerra.

Na quarta-feira, os Estados 
Unidos prometeram que iriam 
reforçar o envio de armas 

(mais mil milhões de dólares 
em equipamento de defesa 
costeira, mais sistemas de mís-
seis de longo alcance e mais 
munições), mas em cidades 
até aqui pacíficas, as táticas de 
terra queimada, com constan-
tes enxurradas de artilharia 
dos dois lados, são devastado-
ras para quem ainda permane-
ce. Mykhailo Podolyak, conse-
lheiro de Zelensky, listou esta 
semana no Twitter o que seria 
necessário para empurrar as 
forças russas de volta a 2014: 
500 tanques, 2000 veículos 
blindados, 1000 drones, 300 
lançadores de foguetes e 1000 
howitzers.

A sul, as notícias dão conta 
que as forças russas continua-
ram a fortalecer as posições de 
recuo em Zaporíjia e Kherson, 
enquanto reforçam também a 
presença russa no Mar Negro. 
A recuperação de Kherson é 
uma prioridade dos ucrania-
nos, mas não há qualquer in-
dicação de sucessos recentes 
nesse sentido. O Kremlin e 
as suas “repúblicas” avulsas 
prosseguem com os planos de 
anexação ad hoc, ao arrepio da 
lei internacional. Começam a 
multiplicar-se os ataques a ca-
fés, escritórios e outras zonas 
frequentadas pelas novas auto-
ridades de cidades como Meli-
topol e Mariupol, prenúncio de 
uma guerra de guerrilha.

A visita dos líderes de França, 
Itália e Alemanha a Kiev, depois 
de Volodymyr Zelensky ter cri-
ticado severamente as falhas no 
apoio à Ucrânia, pode ajudar a 
criar um consenso sobre a ne-
cessidade do envio de mais aju-
da militar, mas dois membros 
da equipa de Scholz com acesso 
à agenda do chanceler alemão 
disseram ao “Washington Post” 
que não se deveria esperar ne-
nhum anúncio estrondoso.

Ana França
afranca@expresso.impresa.pt

Retirada de soldados 
e civis, abastecimento 
de tropas e envio 
de armas é quase 
impossível sem ponte 
em Sievierodonetsk

PARA LER NA REVISTA E Durante todo o mês de março, as tropas russas ocuparam  
várias cidades à volta de Kiev. Quando os ucranianos finalmente recuperaram os 
territórios, descobriu-se o horror. Reportagem de Ana França e Rui Duarte Silva R26
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UNIÃO EUROPEIA

Os candidatos que atrapalham a Ucrânia
A Ucrânia tem pressa em aderir à UE. Mas cinco países já estão na corrida. Um deles há mais de 20 anos

Textos Margarida Mota

A Ucrânia está em acelerada 
aproximação à União Europeia 
(UE) e o seu Presidente parece 
estar já em posse do calendário. 
“A fase final da grande marato-
na diplomática, que deve termi-
nar dentro de semana e meia, 
começou hoje”, disse Volodymyr 
Zelensky há cinco dias, depois de 
ter recebido em Kiev a presiden-
te da Comissão Europeia, Ursula 
von der Leyen. “Nesta maratona 
estamos realmente com a UE, 
em equipa, e essa equipa tem de 
vencer. Estou certo de que em 
breve receberemos uma respos-
ta sobre o estatuto de candidato 
para a Ucrânia.”

Zelensky aponta ao Conselho 
Europeu da próxima semana, 
em Bruxelas, que irá discutir a 
urgência ucraniana em aderir à 
UE. A invasão russa precipitou 
também pedidos de adesão da 
Geórgia e da Moldávia. Entre 
os 27, António Costa tem sido 
dos dirigentes que mais tem 
contrariado o apelo às emoções 
do Presidente ucraniano, que 
pressiona por uma integração 
rápida. Em entrevista ao “Fi-
nancial Times”, o primeiro-mi-
nistro português defendeu, esta 
semana, que Bruxelas arrisca 
criar “falsas expectativas” à 
Ucrânia. Talvez tenha em men-
te a morosidade do processo de 
Portugal, que, sem a comple-
xidade geopolítica da Ucrânia, 
demorou nove anos a entrar na 
então Comunidade Económica 
Europeia (CEE).

Na maratona em que Zelensky 
transformou o processo ucrania-
no há já cinco atletas em prova: 
o oitavo país muçulmano mais 
populoso do mundo e quatro dos 
Balcãs Ocidentais. Três estão 
em fase de negociações e dois 
esperam — e desesperam — pelo 
início formal do processo.

SÉRVIA E MONTENEGRO 
Sprint até à meta
Estes países, que resultaram 
do desmembramento da antiga 
Jugoslávia, têm o estatuto de 
candidato à UE há 10 e 12 anos, 
respetivamente. Ambos têm ne-
gociações abertas com Bruxelas, 
mas a Sérvia (sete milhões de 
habitantes) enfrenta obstáculos 
políticos. À cabeça, a questão do 
Kosovo, com potencial para blo-

quear o processo. Belgrado não 
reconhece a independência da 
sua antiga província de maioria 
albanesa, como não o fazem cin-
co membros da UE, incluindo 
Espanha e Grécia.

O atual contexto de guerra na 
Ucrânia veio acrescentar com-
plexidade ao dossiê sérvio. Tra-
dicional aliado da Rússia (ambos 
de matriz cristã ortodoxa), Bel-
grado resiste a aplicar sanções a 
Moscovo. “É nossa expectativa 
que essas sanções também se-
jam apoiadas por todos os que se 
veem como candidatos à adesão 
à UE”, alertou, há uma sema-
na, o chanceler alemão, Olaf 
Scholz, de visita à Sérvia. “Não 
respondemos a pressões dessas, 
em que alguém nos ameaça e 
temos de fazer alguma coisa...”, 
respondeu-lhe o Presidente sér-
vio, Aleksandar Vucic.

O processo do Montenegro 
(600 mil habitantes) é bem me-
nos trabalhoso. Este país, que 
ascendeu à independência em 
2006 (separando-se da Sérvia 

por referendo), já conseguiu 
abrir negociações em todos os 
33 capítulos previstos, tendo 
encerrado três.

TURQUIA  
O atleta cansado  
que ameaça desistir
O sonho europeu da Turquia 
remonta ao longínquo ano de 
1987, quando pediu adesão à 
CEE. Em 1999 obteve o estatuto 
de candidato. Membro da NATO 
e parceiro estratégico da UE em 
matéria de migrações, seguran-
ça e contraterrorismo, este pro-
cesso começou a baquear face 
à agenda turca em matéria de 
democracia, Estado de direito 
e direitos humanos. Em 2018 as 
negociações congelaram.

Se a adesão turca nunca foi 
consensual dentro da UE — des-
de logo pelo peso demográfico 
do país (84 milhões de habitan-
tes), que o colocava ao nível da 
poderosa Alemanha, e pela sua 
matriz muçulmana —, o atual 

contexto de guerra veio afastar 
ainda mais Ancara e Bruxelas. 
Não pela equidistância turca em 
relação a Kiev e Moscovo, mas 
perante a resistência à entrada 
da Finlândia e Suécia na NATO. 

MACEDÓNIA DO NORTE  
E ALBÂNIA  
Sem esperança  
de apanhar os da frente
Como aconteceu com Portu-
gal e Espanha, a UE entendeu 
que as adesões da Albânia (três 
milhões de habitantes) e da Ma-
cedónia do Norte (dois milhões) 
deviam correr em paralelo, ain-
da que os macedónios tenham 
abordado as autoridades eu-
ropeias muito antes dos alba-
neses: o pedido da Macedónia 
data de 2004 e o da Albânia 
de 2009. São candidatos desde 
2005 e 2014, respetivamente.

A UE exigiu trabalho extra à 
Albânia, nomeadamente em áre-
as como o sistema judi cial, a Ad-
ministração Pública, os serviços 

de informação e o combate à cor-
rupção e ao crime organizado.

Skopje foi solidária com Tira-
na e esperou. O inverso coloca-
-se agora, com o dossiê mace-
dónio a marcar passo devido 
a objeções da Bulgária, que 
inviabiliza a unanimidade no 
Conselho. Já em 2019 a mudan-
ça de nome — de Antiga Repú-
blica Jugoslava da Macedónia 
para República da Macedónia 
do Norte — visou apaziguar a 
Grécia, que tem uma região 
chamada Macedónia.

Estão em causa obstáculos 
de natureza identitária relacio-
nados com o reconhecimento 
mútuo de línguas, factos histó-
ricos que Macedónia e Bulgária 
reivindicam e a nacionalida-
de de alguns heróis. Em ou-
tubro, o Presidente búlgaro, 
Rumen Radev, disse que o seu 
país pode viabilizar a adesão 
se Skopje parar com o “apa-
gamento subtil” da identidade 
dos macedónios búlgaros.

mmota@expresso.impresa.pt

Depois de ter recebido em Kiev a presidente da Comissão Europeia, Zelensky mostra-se confiante numa rápida adesão à UE 
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TRÊS PERGUNTAS A

Isabel Santos
Eurodeputada, relatora  
do Parlamento Europeu para  
o processo de adesão da Albânia

 P A guerra deve tornar a ade-
são da Ucrânia prioritária?
 R Estamos a discutir a atribuição 

do estatuto de candidato à Ucrâ-
nia quando há outros Estados 
que apresentaram candidatura, 
como a Moldávia e a Geórgia, e 
quando há expectativas criadas 
nos países que já têm esse esta-
tuto. Alguns esperam há anos 
que seja marcada a primeira 
Conferência Intergovernamental 
(CIG), que é só o começo de um 
longo processo de negociações, 
de abertura e encerramento de 
diferentes dossiês, que levam a 
mudanças legislativas e reformas 
nos países até que ocorra o ato de 
adesão. A Comissão reconheceu, 
no fim de 2019, que a Macedó-
nia do Norte e a Albânia tinham 
cumprido todas as condições 
para agendar a CIG.

 P Dada a objeção búlgara à Ma-
cedónia, não se pode separar 
esse processo do albanês?
 R É possível. Houve um mo-

mento em que a Macedónia pa-
recia mais bem posicionada do 
que a Albânia, e a Macedónia 
foi solidária. Agora é ao contrá-
rio. Tenta-se manter uma certa 
solidariedade. Não está fora de 
questão que no futuro se venha a 
separar os processos. A Bulgária 
tem tido uma posição muito reni-
tente em relação à Macedónia do 
Norte, baseada em argumentos 
profundamente nacionalistas e 
até pouco racionais. A Albânia 
alcançou todas as metas que lhe 
foram exigidas para avançar. É 
uma situação injusta.

 P Esta guerra pode levar a UE 
a recear alargar-se para Leste?
 R Não deve. O alargamento tem 

sido um processo de garantia de 
estabilidade, paz e desenvolvi-
mento. Devemos continuá-lo. 
Olhando para os Balcãs e a sua 
história trágica, percebemos 
quão importante é este alarga-
mento para a região, mas tam-
bém para a estabilidade europeia.

Segunda volta é no dia 
19. Mélenchon e Macron 
empataram na primeira, 
mas a lei favorece 
o partido do Presidente

Sistema eleitoral 
e crispação afastam 
eleitores das urnas

A campanha para a segunda 
volta das legislativas (domin-
go, 19) termina num ambiente 
abrasador, com temperaturas 
a ultrapassar os 40 graus em 
boa parte do país e a obrigar os 
franceses a abrigarem-se em 
casa, dentro de escritórios com 
ar condicionado, centros co-
merciais ou estações do metro.

Em termos políticos, os deba-
tes decorreram sobretudo atra-
vés das televisões, mas também 
foram ásperos e quentes até ao 
fim na luta pela conquista dos 
indecisos e dos abstencionis-
tas, que foram mais de 52% na 
primeira volta de domingo pas-
sado, um recorde em termos de 
eleições legislativas.

A Nova União Popular Eco-
logista e Social (NUPES), lide-
rada por Jean-Luc Mélenchon, 
ainda sonha ultrapassar a co-
ligação centrista Juntos!, que 
apoia o Presidente, Emmanuel 

FRANÇA

Macron. As projeções para a 
segunda volta não são favorá-
veis à frente esquerdista, mas 
também não dão segurança à 
Juntos! de conseguir a maioria 
absoluta na próxima Assem-
bleia Nacional.

Macron sobe a parada

Os dois líderes radicalizaram 
muito os discursos. Foi Macron 
quem abriu as hostilidades, an-
tes de viajar na terça-feira para 
o Leste da Europa. O chefe de 
Estado afirmou muito formal-
mente, em plena pista do Ae-
roporto de Orly, que “nenhum 
voto deve faltar à República”. 
Esta declaração foi recebida 
como ofensa pela NUPES. Mé-
lenchon considerou-a sectária 
e delirante por, segundo ele, 
excluir da República francesa 
a sua coligação.

Macron mudou de discurso 
em pouco tempo. Depois de 

ter tentado cativar os eleitores 
de esquerda numa primeira 
fase, ataca frontalmente Mé-
lenchon. Este respondeu: “O 
navio afunda-se e ele apanha 
o avião.” A seu ver, a viagem 
do ainda titular da presidên-
cia rotativa da UE à Roménia, 
Moldávia e Ucrânia significa 
que “despreza” a França e a 
campanha para as legislativas.

A crispação não parece ter 
efeito positivo nos eleitores. 
Contactados ao acaso pelo Ex-
presso, muitos franceses, em 
Paris como em cidades da sua 
periferia, garantem que não 
pensam votar no próximo dia 
19, muito críticos da classe po-
lítica e até do sistema eleitoral 
uninominal maioritário a duas 
voltas, cujo funcionamento não 
compreendem.

A lei eleitoral favorece uma 
distorção entre o país real e a 
sua representação no Parla-
mento. Pegando nos resultados 

atingida com 289) e 180 a 210 
para a coligação chefiada por 
Mélenchon.

A confirmarem-se estes estu-
dos e se a Juntos! só tiver mai-
oria relativa, a direita republi-
cana poderá jogar um papel de 
árbitro no Parlamento ou até 
formar uma coligação gover-
namental com o movimento 
centrista de Macron. Já Éric 
Zemmour, o ultradireitista que 
fez Le Pen parecer moderada, 
falhou a eleição individualmen-
te e o seu partido Reconquista 
não deve obter representação.

As consequências do sistema 
eleitoral francês são vistas por 
muitos como nefastas para o 
regime democrático. Acabam 
por favorecer as grandes for-
mações políticas que tenham 
capacidade para alcançar acor-
dos entre as duas voltas.

Daniel Ribeiro 
Correspondente em Paris

internacional@expresso.impresa.pt

da primeira volta, o Reagru-
pamento Nacional, de Marine 
Le Pen (extrema-direita), que 
ficou em terceiro lugar, com 
18,7%, é a quarta força em nú-
mero de deputados, devendo 
somar 20 a 40. Será ultrapas-
sada em assentos por Os Re-
publicanos (direita clássica), 
que não foram além dos 10,4% 
no domingo passado mas sur-
gem nas projeções com 40 a 
65 lugares.

Zemmour varrido

A distorção provocada pela 
transferência de votos e por 
negociações partidárias entre 
as duas voltas também afeta 
a NUPES e a Juntos!, pratica-
mente empatadas na primeira 
volta, com 25%. As projeções 
dos institutos de sondagens 
apontam para 265 a 300 lu-
gares para o movimento de 
Macron (a maioria absoluta é 
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“Trump é Nixon com andas 
e sob o efeito de esteroides”

Ricardo Lourenço  
Correspondente nos EUA

“Finalmente encontrou-me”, parodia 
John Dean, sobrecarregado de traba-
lho por participar num documentário 
da CNN sobre o caso Watergate, es-
poletado há 50 anos. A 17 de junho de 
1972, cinco indivíduos foram detidos 
após um assalto à sede do Comité Na-
cional Democrata, órgão máximo do 
Partido, situado no complexo habi-
tacional Watergate, em Washington.

Os sabotadores, chefiados por um 
ex-agente da CIA, foram acusados 
de “interceção de comunicações” e 
“roubo” de documentos internos. A 
operação em causa, entre outras, visa-
va prejudicar os candidatos mais for-
tes nas primárias democratas, o que 
facilitaria a reeleição do Presidente 
republicano Richard Nixon.

Apesar do desfecho, Nixon foi bem-
-sucedido no imediato. Na corrida à 
reeleição, enfrentou o rival desejado, 
George McGovern, a quem venceu em 
49 dos 50 Estados. Nos dois anos se-
guintes, investigações policiais e jorna-
lísticas revelaram pormenores sobre 
uma rede de operacionais, conhecidos 
como “canalizadores”, com ligação di-
reta ao Comité de Reeleição do Presi-
dente (CREEP, na sigla em inglês).

Na altura, Dean era conselheiro ju-
rídico do Presidente, uma espécie de 
advogado-mor da Casa Branca. Em 
1973 entrou para a galeria das figuras 
célebres da história política america-
na quando decidiu depor no Senado, 
expondo ao longo de oito horas cada 
detalhe do esquema de que fizera par-
te. Em troca, recebeu uma pena redu-
zida de quatro meses de prisão.

O momento tornou-se um dos mais 
dramáticos alguma vez testemunhado 
na televisão, perdendo em impacto (e 
audiência) apenas para as coberturas 
do assassínio do Presidente John Ken-
nedy, da chegada da primeira missão 
tripulada à Lua e do ataque terrorista 
do 11 de Setembro de 2001. As pala-
vras do próprio Nixon, captadas nas 
gravações áudio da Sala Oval, con-
firmariam a denúncia, seguindo-se o 
pedido de demissão, em 1974, o único 
de um Presidente dos EUA até hoje.

Em pouco mais de meia hora de con-
versa, Dean revisitou momentos-cha-
ve de Watergate, mas preocupou-se, 
acima de tudo, em traçar uma linha 
direta entre aquele escândalo e a in-
vasão do Capitólio, a 6 de janeiro de 
2021, “uma clara tentativa de golpe 
de Estado”. Por isso mesmo deixa o 
aviso: “Nos próximos dois anos e meio 
faremos a seguinte escolha: queremos 
continuar uma democracia ou preferi-
mos um Governo autoritário?”

 P Na essência, Watergate foi o quê?
 R Um escândalo que se prolongou 

por cinco décadas. Começou quando 
eu era um jovem advogado e, porque 
envolvia o Presidente, tornou-se um 
fantasma que me persegue até hoje. É 
o exemplo clássico de abuso do poder 
presidencial.

 P O caso destruiu em definitivo a con-
fiança nas instituições?

 R A Guerra do Vietname, cujo pico 
ocorreu durante a Administração ante-
rior, liderada por Lyndon Johnson, teve 
um papel muito maior na deterioração 
da confiança da opi nião pública nos 
seus representantes. Watergate não 
ajudou a recuperar o capital perdido, 
mas não intensificou esse sentimento. 
De certa maneira, fez o contrário.

 P Como assim?
 R Parte da opinião pública ficou com a 

ideia de que, apesar de tudo, o sistema 
funcionou. De início, poucos queriam 
saber do assunto, até porque Nixon 

já estava em campanha. Nas presi-
denciais de novembro de 1972, cinco 
meses depois da detenção dos cinco 
indivíduos que conduziram o assalto 
em Watergate, conquistou uma das 
maiores vitórias eleitorais de sempre.

 P O primeiro Presidente dos Estados 
Unidos, George Washington, alertou 
para a fragilidade da democracia e para 
o risco de “homens sem princípios po-
derem subverter o poder do povo”. 
Nixon e, mais recentemente, Donald 
Trump personificam essa ameaça?

 R Todas as democracias são frágeis. 
Os nossos pais fundadores perceberam 
isso e tentaram construir um sistema 
que, apesar de tudo, perpetuou a tra-
dição democrática. Porém, Trump pôs 
tudo em causa. Ele é o exemplo acaba-
do do que George Washington temia.

 P Mais do que Nixon?
 R Nixon demonstrou ter consciência 

e demitiu-se. Sentiu vergonha. Trump 

é o oposto. Jamais entregaria as gra-
vações da Sala Oval ou se demitiria. 
Trump é Nixon com andas e sob o 
efeito de esteroides. Há uma grande 
diferença entre destruir o processo de 
nomeação de um candidato do partido 
rival e destruir o processo eleitoral 
com alegações falsas de batota e inva-
sões organizadas do Capitólio.

 P Mas Watergate revelou um modus 
operandi.

 R Sem dúvida, e eu denunciei isso. O 
próprio Nixon revelou nas suas memó-
rias que podia ter sobrevivido à minha 
denúncia caso esse modus operandi 
não tivesse sido exposto. Previamente, 
ordenou um assalto ao gabinete do psi-
quiatra de Daniel Elsberg, na tentativa 
de encontrar algo que desacreditasse 
o homem que passou para a impren-
sa os Pentagon Papers [relatório do 
Departamento de Defesa que acusou 
Lyndon Johnson de ter mentido sobre 
a Guerra do Vietname].

 P Audições semelhantes decorrem 
na Câmara dos Representantes para 
analisar o papel de Trump na invasão 
do Capitólio. Tem acompanhado?

 R Tento, mas insisto que Trump é um 
animal diferente. Não quer saber da 
própria Constituição, pensará que é 
um simples pedaço de papel.

 P O nó no estômago que sentiu após 
a eleição de Trump persiste?

 R Desapareceu quando a sua presi-
dência terminou. O desfecho não me 
surpreendeu. A invasão do Capitólio 
foi uma tentativa de golpe de Estado.

 P No documentário que narrou para 
a CNN traça uma linha direta entre 
Watergate, em junho de 1972, e a inva-

ESTAD OS UNID OS

John Dean Testemunha-chave do escândalo Watergate

acabaria. O mais preocupante é que 
Trump não é o único membro des-
ta corrente no Partido Republicano. 
Olhe-se para Ted Cruz, Josh Hawley, 
Ron DeSantis… fazem fila porque per-
ceberam que há uma base de apoio.

 P Estranha uma certa apatia geral?
 R Veja-se o relativo desinteresse po-

pular nas audições públicas sobre a 
invasão do Capitólio, o oposto do que 
se passou no meu tempo, onde as ses-
sões no Senado pararam o país.

 P Apesar do acesso facilitado.
 R Tudo à distância de um clique. 

Note que mais de um terço da po-
pulação americana tem tendências 
autoritá rias. Da forma como o sis-
tema está montado, um líder pode 
chegar ao poder apenas com esse 
terço. Percebo que as pessoas este-
jam mais preocupadas com o preço 
da gasolina, mas, mais cedo ou mais 
tarde, terão de se preocupar com a 
perda das liberdades caso Trump 
regresse ao poder.

 P Há uma tempestade perfeita no 
horizonte?

 R Ela criará o ambiente ideal para 
um líder autoritário, com respostas 
simples para questões complicadas.

 P John Bolton, o ex-conselheiro nacio-
nal de segurança de Trump, confir-
mou ao Expresso que este nem olhava 
para os briefings diários.

 R Que vergonha! Compare-se com 
Barack Obama. Não sou do partido 
dele, discordo de muito do que fez, 
mas sei que pegava nos calhamaços e 
lia tudo. Tinha curiosidade intelec tual, 
coisa que Trump desconhece.

internacional@expresso.impresa.pt

Dean era conselheiro jurídico  
do Presidente Nixon e entrou 
para a história americana quando 
decidiu depor no Senado  

A INVASÃO DO 
CAPITÓLIO FOI UMA 
TENTATIVA DE GOLPE 
DE ESTADO 
 
MAIS DE UM TERÇO 
DA POPULAÇÃO DOS 
EUA TEM TENDÊNCIAS 
AUTORITÁRIAS

são do Capitólio, em janeiro de 2021. A 
democracia americana está em risco? 

 R Sim. Trump tornou o autoritarismo 
popular na América e o processo está 
em marcha. Tornou-se legítimo ir para 
a rua e ser preso ao fim de semana em 
marchas neonazis. Estes radicais já 
existiam, mas tinham vergonha. Hoje 
sentem-se motivados pelo líder.

 P Caso Trump se candidate, a campa-
nha de 2024 basear-se-á no debate de 
ideias ou na sede de vingança?

 R Aposto na segunda hipótese. Urge 
perceber que nos próximos dois anos e 
meio faremos a seguinte escolha: que-
remos continuar uma democracia ou 
preferimos um Governo autoritário?

 P E se Trump ganhasse em 2024?
 R A democracia como a conhecemos 

EXPRESSO.PT Leia no site a outra parte desta 
entrevista, em que John Dean conta como foi 
trabalhar com Richard Nixon nos anos 70
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MARCOS DE UM ESCÂNDALO

28 maio 1972
Uma equipa às ordens de Nixon 
instala escutas na sede do Partido 
Democrata em Washington, no 
complexo residencial Watergate.

17 junho 1972
Cinco homens são detidos pela 
invasão, na posse de aparelhos de 
escuta, dinheiro e película de filme.

1 agosto 1972
“The Washington Post” revela, pela 
pluma de Bob Woodward e Carl 
Bernstein, as ligações de um dos 
detidos ao Presidente republicano. No 
fim do mês, Nixon assegura que John 
Dean investigou o caso e que não há 
nada a assinalar.

7 novembro 1972
Nixon é reeleito por larga margem.

8 janeiro 1973
Começa o julgamento do caso 
Watergate.

6 abril 1973
John Dean inicia a cooperação com a 
investigação. Será demitido por Nixon 
no dia 30.

18 maio 1973
Primeira audiência no Senado 
transmitida na TV.

9 maio 1974
A Câmara dos Representantes lança 
um processo de destituição do 
Presidente.

8 agosto 1974
Nixon renuncia à presidência.
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Manuela Goucha  
Soares

O bolsonarismo não é um par-
tido, mas o Homo bolsonarus 
é um “animal artificial” que 
pode sobreviver ao mandato 
do Presidente Jair Bolsonaro. 
Entrevistado pelo Expresso, o 
professor de Filosofia Política 
Renato Lessa — criador do con-
ceito de Homo bolsonarus — re-
trata a sua criatura como “su-
jeito pluriclassista que compõe 
uma reserva política e eleitoral 
anticívica, adepta da erosão e 
da destruição de elementos fun-
damentais do Estado de direito 
e do direito público”.

A mais recente sondagem do 
Instituto FSB (divulgada segun-
da-feira) para as presidenciais 
de outubro próximo atribui 44% 
das intenções de voto a Lula da 
Silva e 32% a Jair Bolsonaro. A 
recandidatura deste conta com 
o apoio do Homo bolsonarus, 
esse ser que representa uma pa-
nóplia difusa de interesses mar-
cados pela ausência de doutrina 
e de ideologia.

Na perspetiva de Renato Les-
sa, responsável do lado brasilei-
ro pela implantação da Biblio-
teca Digital Luso-Brasileira, a 
recondução de Bolsonaro seria 
um risco para as instituições 
do regime democrático: “O 
Homo bolsonarus quer fechar 
o Supremo Tribunal Federal 
e o Congresso Nacional, calar 
a imprensa, promover a ocu-
pação militar do poder exe-
cutivo e a criminalização dos 
adversários políticos. Tudo em 
nome da liberdade. Antes de os 
julgar inconsistentes, importa 
indagar o que entendem por 
liberdade.”

Lessa é autor do (denso) en-
saio ‘Homo Bolsonarus’, publi-
cado num número que a revista 
“Serrote” dedicou à quarentena 
e à pandemia, em 2020. Quan-

do faltam menos de quatro me-
ses para a primeira volta das 
presidenciais, em conversa com 
o Expresso retrata a persona-
gem que criou como “funda-
mentalista da linha reta, com 
horror à mediação, que quer 
abater o inimigo sem tergiver-
sar”. Apologista da “clareza ab-
soluta”, este “animal artificial” 
defende a “clareza do caçador 
obtida com o abate da caça e a 
lógica do perpetrador, que exi-
ge a imposição de dor, castigo e 
morte às suas vítimas”.

Agir antes de pensar

Para o também professor da 
Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro, este ente 
coletivo é um “adepto da mais 
pura e total passagem ao ato”. 
O Homo bolsonarus “faz da pa-
lavra um preâmbulo da ação”, 
já que para ele “a palavra não 
é convite à pausa e ao pensa-
mento, nem à internalização da 
experiência, vocalizando antes 
uma vontade de agir”. Ameaça 
a democracia porque “é sempre 
violento e convicto de que as 
vias de facto são oportunidade 
ímpar de elucidação”.

Este ser político pode não ter 
ideologia, mas tem horror à abs-
tração. “É um fundamentalista 
do caso concreto, orienta-se en-
quanto sujeito ativo pelos inimi-
gos e alvos a abater. O seu hor-
ror à mediação faz com que as 
abstrações não sejam bem-vin-
das em combate. É incapaz de 
compreender que instituições 

desprovidas de poder material 
— Tribunais Constitucionais, 
por exemplo — possam sobre-
por-se a mandatários popula-
res e à força das armas. Para o 
Homo bolsonarus isto é virtual-
mente inconcebível. Creio que 
se trata mesmo de um limite 
cognitivo a ele inerente.”

Neoputinismo tropical?

O professor já foi agraciado 
pelo Presidente Marcelo Re-
belo de Sousa com a Grã-Cruz 
da Ordem da Instrução Públi-
ca, em 2016. A atribuição da 
insígnia pelo atual chefe de 
Estado de um país estrangei-
ro, conquanto irmão, não lhe 
empresta esperança para dar 
como certa a “reinvenção da 
democracia no Brasil”, nem o 
momento em que isso possa 
acontecer. Pessimista q.b., Les-
sa defende que um dos maiores 
desafios da democracia brasi-
leira é enfrentar “a difícil tarefa 
de conter a expansão e a repro-

dução do Homo bolsonarus”. O 
Presidente brasileiro encarna 
quem procura o poder pelo po-
der, e essa entidade foi forjada 
anos antes de Putin invadir a 
Ucrânia, embora partilhe com 
o putinismo a apologia do pen-
samento único, ainda que em 
modo tropical.

O politólogo acredita que a 
sua criatura permanecerá no 
tecido político-social brasileiro 
“como contribuição indelével 
do consulado corrente da ex-
trema-direita para o longo pas-
sivo das iniquidades brasileiras. 
Para tal sementeira, há húmus 
mais do que suficiente”. Subja-
cente às palavras do antigo pre-
sidente da Biblioteca Nacional 
do Brasil está o enraizamento 
transversal do Homo bolsona-
rus na sociedade brasileira.

Questionado sobre uma even-
tual não-aceitação de resulta-
dos caso Bolsonaro perca em 
outubro, afirma: “Essa pergun-
ta ecoa na mente de todos os 
observadores da cena política 

brasileira. São magras as pers-
petivas de reeleição. Diversas 
sondagens têm indicado van-
tagem dilatada para a oposição 
de centro-esquerda, liderada 
pelo ex-Presidente Lula, com 
possibilidades reais de vitória 
à primeira volta. A maior difi-
culdade não é saber se haverá 
golpe, mas imaginar um cená-
rio no qual ele não aconteça. 
Esta avaliação decorre de ser 
impossível não considerar que 
as pessoas encarregues de go-
vernar o país não tenham isso 
em mente o tempo todo.”

Ninguém sabe em que medi-
da as Forças Armadas apoia-
riam semelhante delinquência, 
ressalva. Tampouco é evidente 
a medida em que se oporiam. 
“Isto é válido para as polí cias es-
taduais, infiltradas pelo espírito 
de esquadrão do bolsonarismo, 
coadjuvadas por milícias ile-
gais e por uma legião dispersa 
de homens de extrema-direita 
armados e disseminados pelo 
país, por conta da liberalização 

do acesso a armas, sob o lema 
libertário ‘Um povo armado ja-
mais será escravizado’. Certo 
é que já não estamos no Brasil 
de 1964, no qual se desenhou o 
golpe de Estado contra o Pre-
sidente João Goulart”. Esse 
abriu caminho a duas décadas 
de ditadura.

Na mira de todos “está a cre-
dibilidade dos mecanismos elei-
torais, cuja qualidade compõe 
um dos paradoxos brasileiros: 
ter um sistema de aferição de 
resultados eleitorais impecável, 
as urnas eletrónicas e uma clas-
se política nem tanto assim”, 
explica Lessa. “É isto que está 
sob foco imediato, pela disse-
minação de dúvidas e previsível 
não-aceitação de resultados, 
primeiro passo na direção do 
inferno. Muitos outros já foram 
dados e temo que se tenha ins-
talado uma lógica movida pela 
inércia.” O poder à medida de 
um homem tem riscos em qual-
quer latitude.

mgoucha@expresso.impresa.pt

BRASIL

Quem é o 
verdadeiro 
Homo 
bolsonarus?

Se o Presidente não for reeleito, 
“a dificuldade não é saber se há 
golpe”, mas imaginar cenário sem 
ele, avisa o politólogo Renato Lessa

Fechar o Congresso 
Nacional, calar 
a imprensa e promover 
a ocupação militar do 
Executivo são objetivos 
do Homo bolsonarus

Para Renato Lessa, a recondução de Bolsonaro seria um risco para as instituições do regime democrático FOTO TIAGO MIRANDA

Fernando Henrique não vem à conferência do bicentenário

Motivos de saúde impedem o 
ex-Presidente do Brasil Fernan-
do Henrique Cardoso — que 
completa este sábado 91 anos 
— de ser um dos oradores na 
sessão inaugural da conferência 
“Brasil-Portugal: Perspetivas 
de Futuro” que se realiza na 
próxima quinta e sexta-feira na 
Fundação Calouste Gulbenki-
an, em Lisboa.

Este é “o ponto alto das come-
morações do bicentenário do 
Brasil na capital portuguesa”, 
disse ao Expresso o embaixador 

Francisco Ribeiro Telles, coor-
denador nacional para as ce-
lebrações: “Portugal participa 
nas comemorações a convite do 
Brasil [convite feito em 2018]. 
É o caso inédito de um país que 
celebra a sua independência 
convidar formalmente o país 
de que se tornou independente, 
para se associar às celebrações. 
Não me lembro de alguma vez 
os Estados Unidos terem convi-
dado o Reino Unido.”

Mais do que “revisitar o pas-
sado, queremos [discutir] uma 
visão para o futuro das relações 
entre os dois países”, acrescen-
tou Ribeiro Telles. O evento co-
meça na quinta-feira com um 
painel de honra em que inter-
vêm os ex-Presidentes António 

Ramalho Eanes e Aníbal Cava-
co Silva (do lado português), e 
o ex-Presidente Michel Temer, 
que assumiu a chefia do Estado 
brasileiro na sequência da des-
tituição de Dilma Rousseff, em 
2016. Fernando Henrique Car-
doso também foi convidado, e a 
sua vinda chegou a estar previs-
ta. Por agora, está em aberto a 
hipótese de intervir por Zoom.

Questionado sobre a ausência 
dos ex-Presidentes Lula da Silva 
e Dilma Rousseff, Ribeiro Telles 
disse que o programa foi feito 
em “articulação com a Funda-
ção Gulbenkian e com a Presi-
dência da República portugue-
sa”. Tudo indica que havendo 
dois ex-Presidentes portugueses 
vivos, tenham sido convidados 

dois ex-chefes de Estado do país 
que celebra a independência 
para não tornar o painel da ses-
são inaugural demasiado longo.

Marcelo no Congresso

O Presidente Marcelo Rebelo de 
Sousa vai ser o único chefe de 
Estado estrangeiro a discursar 
no Congresso, em Brasília, a 8 

de setembro, um dia depois da 
data em que se assinalam os 200 
anos de independência do maior 
país de língua portuguesa. Para o 
desfile militar do 7 de setembro, 
só foram convidados a assistir os 
países de língua portuguesa, o 
que mostra que a comemoração 
do bicentenário é “uma forma de 
celebrar a língua portuguesa”, 
disse Ribeiro Telles.

A data do bicentenário coin-
cide com a campanha para as 
presidenciais brasileiras (2 de 
outubro), havendo riscos de a 
efeméride se transformar numa 
bandeira política. O início da 
época de propaganda eleitoral 
é a 16 de agosto e, a partir des-
ta data, os candidatos podem 
fazer comícios, propaganda de 

“Discutir o futuro é 
o mais importante” 
da conferência que 
assinala os 200 anos da 
independência do Brasil

rua, e propaganda paga nos 
órgãos de comunicação social. 
Os tempos de antena gratui-
tos na rádio e televisão come-
çam dez depois, a 26 de agosto. 
As embaixadas portuguesas e 
brasileiras (pelo mundo fora) 
vão assinalar em conjunto o bi-
centenário da independência 
do Brasil.

Em Portugal, está prevista 
uma grande exposição no Por-
to sobre D. Pedro, bem como 
concertos e outras manifesta-
ções culturais. A ideia é envol-
ver diversas cidades do país, a 
começar por Coimbra, “já que 
grande parte dos nomes liga-
dos à independência [frequen-
taram] aquela Universidade”, 
disse Ribeiro Telles. M.G.S.

Marcelo é o único 
chefe de Estado 
estrangeiro convidado 
para discursar no 
Congresso, em Brasília, 
a 8 de setembro
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UM FUTEBOL 
VIRADO PARA 
A TELEVISÃO  
E “EM MORTE 
LENTA”

Diogo Pombo

A 
tradução literal de 
fan engagement 
é qualquer coisa 
como “engajamen-
to de adeptos”. A 
expressão constava 
no título do comu-
nicado feito pela 
Premier League, a 

9 de junho, ao anunciar a boa nova 
para quem dá corpo aos estádios e 
recheia o futebol de significado. Mais 
abaixo lia-se que os clubes “foram 
unânimes ao concordarem” com a 
“manutenção do atual limite de 30 
libras” no preço cobrado nos bilhetes 
para adeptos visitantes. Resumindo, 
o campeonato europeu que mais di-
nheiro gera em receitas televisivas e 
dos que mais gente coloca a assistir 
a jogos ao vivo fez com que, durante 
nove épocas, o preço a pagar para 
acompanhar a equipa que se apoie 
em estádio alheio ande à volta de €35.

A medida foi adotada em 2015-2016 e 
vai perdurar até 2024-2025 na liga que 
esta temporada registou uma média 
de assistência de 39.632 adeptos por 
jogo, segundo a contagem do site Trans-
fermarkt. Nos estádios dos 20 clubes 
que competiram na Premier  League 
as capacidades vão desde os 17.250 
do humilde Community Stadium, do 
Brentford, aos 74.879 de Old Trafford, 
casa do Manchester United. “Todos 
reconhecem a importância crucial dos 
adeptos em gerar a melhor atmosfera 
possível nos jogos”, enalteceu também 
a liga inglesa.

Em Portugal, esse “engajar de adep-
tos” ainda viverá noutro século. Para 
a época que agora findou, a Liga de 
Clubes também estipulou preços máxi-
mos para bilhetes de jogos do principal 
campeonato, mas discriminando ape-
nas consoante a categoria atribuída ao 
estádio em questão, segundo 38 crité-
rios especificados no regulamento de 
competições da entidade: para os de ní-
vel I, os bilhetes poderiam ser vendidos 
até €75, nos de nível II, o limite estava 
em €45, e para os recintos de nível III o 
teto ficou em €30.

Ou seja, em 2021-2022, pelo menos 
oito estádios — do FC Porto, Sporting, 
Benfica, Sp. Braga, Gil Vicente, V. Gui-
marães, Boavista e Marítimo, avaliados 
com a primeira categoria pela Liga — 
puderam cobrar mais por um bilhete 
(€7€) do que o preço máximo imposto 
pela UEFA a bilhetes para adeptos vi-
sitantes na Liga dos Campeões (€70) e 
Liga Europa (€45). Isto num país onde 
o salário médio mensal (bruto) foi de 

€1361 em 2021, segundo o Instituto Na-
cional de Estatística. No Reino Unido, 
e de acordo com o Office for National 
Statistics, esse valor era de €2444 no 
mesmo ano.

É no campeonato onde apenas dois 
em 18 clubes têm uma média de assis-
tência superior a metade da lotação dos 
seus estádios (FC Porto e Famalicão) 
que existe a hipótese de os bilhetes se-
rem vendidos para adeptos visitantes a 
quase o dobro do preço que é tabelado 
na Premier League. “Não faz sentido 
que em Portugal isto seja uma realidade 
tão rebuscada. Ou melhor, o que não faz 
sentido é que exista um price cap cor-
respondente a cerca de um décimo do 
salário mínimo nacional e, ainda assim, 
não se veja nisso um problema quan-
do olhamos para os estádios va zios”, 
explica ao Expresso Marta Ghens, a 
presidente da Associação Portuguesa 
de Defesa do Adepto.

Em França, onde o salário mínimo 
nacional em 2021 foi de €1230, o má-
ximo que os clubes da Ligue 1 puderam 
cobrar por bilhetes vendidos a adeptos 
de equipas visitantes fixou-se nos €10 
— na segunda divisão, esse limite foi 
de €5, igual ao definido pela Liga de 
Clubes para a II Liga portuguesa, in-
dependentemente do nível atribuído 
aos estádios. A crítica de Marta Ghens, 
contudo, não termina na alusão aos 
€740 de rendimento mínimo definido 
por lei em Portugal.

O peso que o futebol, uma modali-
dade de massas e dita do povo, pode 
ter no orçamento de uma família é 
desconstruído pela também advogada. 
“Se pensarmos no preço de €20 por 
bilhete para um agregado familiar de 
três pessoas, temos uma soma de €60, 
o que é um verdadeiro absurdo. Para 
um futebol popular, temos de ter preços 
populares”, lamenta a dirigente, antes 
de atender aos restantes gastos que os 
adeptos têm de suportar.

Ao preço do bilhete para o jogo, qual-
quer pessoa que pretenda seguir atrela-

da à sua equipa rumo ao campo de um 
adversário tem de fazer contas à deslo-
cação em veículo próprio ou público e 
ainda às despesas de alimentação. “Os 
clubes reconhecem os custos de viagem 
normalmente envolvidos quando se 
segue a equipa numa deslocação”, lia-se 
no comunicado da Premier League que 
anunciou a extensão do limite para o 
preço dos bilhetes. Na La Liga, o Athle-
tic Bilbao, a Real Sociedad, o Eibar, o 
Alavés e o Osasuna chegaram a acordo, 
em outubro, para limitar nos €25 o 
preço a cobrar a adeptos adversários 
em jogos entre esses cinco clubes do 
Norte de Espanha.

Por cá, a Liga de Clubes, que mais 
uma vez não respondeu às questões 
enviadas pelo Expresso, vai tendo um 
campeonato da primeira divisão onde 
“cada vez mais se promovem condi-
ções para o futebol ser visto na televi-
são”, diz Marta Ghens.

De facto, na época que agora termi-
nou, 129 dos 306 jogos da I Liga foram 
marcados para a noite (a partir das 
20h), o equivalente a 42,1% do total. 
Entre os 18 clubes, apenas dois não tive-
ram pelo menos uma dezena de partidas 
nesse horário — e um deles foi o Benfi-
ca, detentor dos direitos televisivos dos 
encontros que faz no Estádio da Luz, 
portanto dono de outro jogo de cintura 
na marcação desses horários. Por con-
traste, a Premier League nunca teve 
jogos a arrancarem para lá das 17h30 
ao sábado e domingo, fazendo-o apenas 
quando se realizam a dias de semana.

“Nos tempos que correm”, antevê a 
líder da entidade representativa dos 
adeptos, com “a inflação transversal 
em todos os sectores económicos, se 
não se devolver o futebol às pessoas, 

so a Zonas com Condições Especiais de 
Acesso e Permanência de Adeptos, e 
que em janeiro foi revogado ao fim de 
seis meses de existência.

A presidente confessa-se opositora 
dessa medida, defende a urgência em 
“motivar as pessoas a acreditar que 
futebol é na bancada”, proporcionando-
-lhes “as condições para isso, mas num 
todo”. Para tal, é necessária “a vontade 
de criar diálogo verdadeiro entre os clu-
bes e os seus adeptos”, pois o tema será 
do interesse dos clubes face ao peso que 
as receitas de bilheteira representam 
nos seus cofres.

Em 2018-2019, última época comple-
ta sem restrições da pandemia sobre a 
qual existem relatórios e contas, os três 
ditos grandes registaram, em conjunto, 
€17,9 milhões em receitas de bilheteira 
vindas só de jogos nacionais e europeus 
(excluindo os bilhetes de época). “É 
preciso que os próprios clubes ganhem 
consciência de que ou criam condições 
para ter um dos seus maiores ativos 
sempre presente nas bancadas ou não 
se poderão queixar de terem os seus 
estádios vazios”, resume, enaltecendo 
ainda que já por “várias vezes” levou o 
tema da imposição de limites ao preço 
da venda dos bilhetes “para cima da 
mesa junto da Liga de Clubes”.

“Não foram poucas as ocasiões”, 
lembra Marta Ghens, em que a sua 
associação referiu “publicamente que 
existe um apoio fenomenal aos away 
fans em Inglaterra”, queixando-se de 
que, “enquanto houver dificuldades” na 
relação “entre clubes e adeptos, muito 
dificilmente podemos equacionar ter 
um panorama sequer semelhante ao 
que vangloriamos na Premier League”.

dpombo@expresso.impresa.pt

Bilheteira A Premier League renovou  
o limite de €35 para bilhetes vendidos  
a adeptos visitantes. Em Portugal, há clubes  
que podem cobrar até €75, que é  
um décimo do salário mínimo nacional

TRIBUNA FUTEB OL

poderemos estar a condená-lo a uma 
morte lenta.” Além de só o FC Porto 
(62,2%) e o Famalicão (60,9%) terem 
conseguido médias de ocupação dos 
seus estádios, em 2021-2022, superio-
res a metade da lotação, 10 clubes nem 
a um terço chegaram — e sete (Belenen-
ses SAD, Moreirense, Tondela, Estoril 
Praia, Arouca, Portimonense e Santa 
Clara) acabaram com uma média de 
assistência inferior a duas mil pessoas.

No topo da explicação estará uma 
medusa, com fatores distribuídos por 
várias cabeças, e não apenas na questão 
de baixar o preço dos bilhetes. Porque 
o tema “não é nada simples”. Marta 
Ghens trilha que se deveria “adotar 
um conjunto de medidas estruturadas 
para reconduzir os adeptos de volta 
aos estádios”, incidentes nos “horários 
dos jogos, facilidades nas deslocações, 
incentivos ou permissão de uso de ade-
reços e bandeiras”, coisas que o Gover-
no e a Liga tentaram regular a época 
passada com o pouco duradouro Cartão 
do Adepto, que visava controlar o aces-

NA LIGUE 1, PRINCIPAL 
DIVISÃO DE FRANÇA,  
OS CLUBES NÃO  
PODEM VENDER 
BILHETES POR MAIS  
DE €10 A ADEPTOS  
DE EQUIPAS VISITANTES

Só dois clubes da I Liga registaram médias de ocupação superiores a 50% em 2021/22 FOTO GETTY IMAGES

CONSOANTE O NÍVEL 
ATRIBUÍDO PELA LIGA  
A CADA ESTÁDIO, OS 
CLUBES DA I DIVISÃO 
PODEM COBRAR UM 
MÁXIMO DE €75, €45  
E €30 POR BILHETE

LITORAL A PEDALAR Veja no nosso site a reportagem multimédia – com 
vídeos, mapas interativos e muitas fotos – da viagem de bicicleta elétrica 

entre Vila Real de Santo António e Caminha. Inspire-se e faça-se à estrada
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Desastres Naturais
Por António Araújo

Cartas da semana

João Fraústo  
da Silva
1933-2022 Antigo ministro da 
Educação no Governo liderado 
por Francisco Pinto Balsemão 
e mandatário nacional da 
candidatura de Mário Soares 
à Presidência da República, 
foi o primeiro reitor da 
Universidade Nova de Lisboa, 
entre 1973 e 1975, tendo 
também presidido ao Instituto 
Nacional de Administração. 
Filho de Tomar, nascido a 30 
de agosto de 1933, licenciou-
se em Engenharia Química 
e Industrial pelo Instituto 
Superior Técnico e doutorou-se 
em Química pela Universidade 
de Oxford. Assumiu diversos 

cargos ao longo da sua 
carreira, entre eles o de 
presidente da Fundação das 
Descobertas / Centro Cultural 
de Belém, funções nas quais foi 
sucessivamente reconduzido 
até ao final de 2006. Integrou 
ainda o Conselho de Curadores 
da Fundação Oriente, sendo 
inclusivamente presidente 
desse órgão. É autor de seis 
livros, dez manuais didáticos, 
mais de 180 artigos científicos, 
cerca de 40 estudos, relatórios 
e artigos sobre problemas 
das políticas da educação e 
da ciência, várias patentes e 
cerca de 180 comunicações 
apresentadas em congressos 
nacionais e internacionais. 
E foi distinguido com várias 
condecorações, entre elas o 
grau de Grande Oficial da 
Ordem da Instrução Pública 
e o grau de Grande Oficial da 
Ordem do Infante D. Henrique, 
atribuídas pelo Presidente da 
República, respetivamente em 
1972 e 1989. Dia 10, de doença 
respiratória.

OBITUÁRIO

> Pasha Bleasdell (1984-2022), 
modelo canadiana, ganhou 
notoriedade ao participar no 
videoclipe de Nelly ‘Hot In Her-
re’, lançado em 2002. No vídeo, 
é a mulher que capta a atenção 
de Nelly numa discoteca. Mas 
também seria reconhecida pela 
sua participação noutros vídeos 
durante a década de 2000, en-
tre os quais vídeos de 50 Cent, 
Sean Paul ou Donell Jones. Dia 
4, com um tumor no cérebro. 
> Philip Baker Hall (1931-2022), 
ator norte-americano, era uma 
das personagens mais carismá-
ticas da série televisiva “Sein-
feld”: Joe Bookman. Nascido 
a 10 de setembro de 1931 em 
Toledo, Ohio, conta com mais 
de 200 aparições televisivas e 
80 filmes, entre eles “The Tru-
man Show”, “The Insider”, “Zo-
diac”, “Argo” e “Rush Hour”. 
Outro dos seus êxitos está na 
representação do Presidente 
norte-americano Richard Ni-
xon, em “Secret Honor” (1984), 
de Robert Altman. Dia 12, de 
enfisema pulmonar.

Julee Cruise
1956-2022 Era a voz de ‘Falling’, 
tema de Angelo Badalamenti 
que, no seu original 
instrumental, foi usado como 
tema principal da série de culto 
dos anos 90 “Twin Peaks”, do 
realizador de cinema e produtor 
de música David Lynch. Seria o 
próprio Lynch a escrever a letra 
da versão cantada pela artista 
norte-americana, que alcançaria 
um grande sucesso nos 
Estados Unidos, na Europa e 
na Austrália e seria incluída no 
seu álbum de estreia “Floating 
into the Night”. Nascida em 
Creston, no estado do Iowa, 
Cruise deu ainda voz a outros 
três álbuns. Dia 9, de lúpus.

1965-2022 Empresário russo e ex-agente da KGB, era um dos suspeitos de ter participado  
no envenenamento do ex-espião Alexander Litvinenko, em Londres, em Novembro de 2006

Dmitry Kovtun

D
e covid partiu Kovtun 
no passado dia 4, morto 
num hospital de Mosco-
vo aos 56 anos, a crer no 

testemunho prestado à TASS 
pelo seu amigo de infância e 
comparsa num episódio infame, 
o envenenamento do ex-espião 
Alexander Litvinenko por meio 
de um chá carregadinho de po-
lónio-210 servido no elegante 
Pine Bar do Millenium Hotel, 
em Londres, 1 de Novembro de 
2006. O caso chegou a dar ópe-
ra, estreada o ano passado na ca-
pital britânica, “A Vida e Morte 
de Alexander Litvinenko”, com 
música de Anthony Bolton, um 
gestor de fundos de investimen-
to com ganas de compositor, e 
uma queixa da viúva no Tribunal 
de Estrasburgo, que, também no 
ano passado, deu a Rússia por 
culpada, condenando-a a pagar 
€100 mil de indemnização, coisa 
que o Kremlin, obviamente, ain-
da não fez nem fará. 

Até aí, e como é próprio des-
tas vidas subterrâneas, pouco se 
sabe da biografia de Dmitry Vla-
dimirovich Kovtun, informando 
tão-só as fontes que nasceu em 
1965 no seio de uma família de 
militares e que, na década de 80 
— ainda na URSS, portanto —, 
estudou na Escola Superior do 
Comando Militar de Moscovo, a 
academia de elite dos “cadetes 
do Kremlin”, fundada em 1917. 
Teve então por companheiro um 
amigo de longa data, Andrey 
Lugovoi, o tal que lhe noticiou 
a morte, também ele implica-
do no assassinato de Litvinenko 
e, pasme-se, deputado à Duma 
desde 2007, com gozo de plenas 
imunidades. 

Logo depois de se forma-
rem, Kovtun e Lugovoi deram 
entrada no KGB, onde foram 
colocados no 9º directorado, 
encarregue da protecção dos 
altos funcionários do Krem-
lin. Quando se deu a queda da 
URSS, Kovtun servia na RDA, 
à semelhança de Vladimir Pu-
tin, seguindo depois o percurso 
clássico dos antigos espiões do 
KGB e do GRU: foi trabalhar no 
ramo da segurança privada e 
tornou-se consultor de negócios, 
provavelmente sujos.  

O seu nome reapareceria anos 
depois, ligado ao homicídio de 
Alexander Litvinenko, um anti-
go oficial do FSB que, além de 

denunciar publicamente as pati-
farias de Putin, colaborava a par-
tir do seu exílio londrino com os 
serviços secretos ingleses e espa-
nhóis na descoberta da presença 
das máfias russas na Europa e 
suas conexões ao Kremlin. Após 
a morte de Litvinenko, as inves-
tigações das polícias desvenda-
ram a imensa e perigosíssima 
trapalhada da operação levada a 
cabo por Lugovoi e Kovtun, dois 
idiotas de serviço que, muito pro-
vavelmente, andaram a circular 
pela Europa sem saberem que 
carregavam consigo uma subs-
tância radioactiva. Mais ainda: 
só conseguiram matar Litvinen-
ko à terceira tentativa, deixando 
atrás de si um rasto de polónio 
em dezenas de lugares, a pro-
va provada de que as acções de 
Putin são muito mais amadoras 
do que julgamos, mas, por isso 
mesmo, muito mais perigosas. 
A primeira tentativa ocorreu a 
16 de Outubro de 2006, quando 
a dupla de sicários tentou enve-
nenar Litvinenko nos escritórios 
de uma empresa de segurança 
em Mayfair (e a seguir foram os 

três almoçar alegremente a um 
restaurante de sushi em Picca-
dilly Circus...). Mais tarde, a 25 
de Outubro, nova tentativa num 
hotel de Londres, onde Lugovoi 
e Kovtun, por medo das câma-
ras de vigilância, se abstiveram 
de consumar o acto. O terceiro 
e derradeiro encontro ocorre-
ria no dia 1 de Novembro, pelas 
cinco da tarde, no bar do Hotel 
Millenium, em Grosvenor Squa-
re. Litvinenko morreria sema-
nas depois, a 23 de Novembro, 
após uma lenta agonia: foi a 
primeira vítima confirmada de 
radiação aguda por ingestão de 
polónio-210. Estima-se que um 
micrograma de polónio-210 é 
suficiente para matar um adulto, 
mas nem isso dissuadiu o Krem-
lin de autorizar, ou até mesmo 
ordenar, que dois agentes seus 
andassem a espalhar isótopos le-
tais por onde passavam, com to-
tal inconsciência, indo ao ponto 
de tentarem limpar vestígios de 
polónio com as toalhas dos hotéis 
onde dormiam (!). Em 2016, uma 
comissão de inquérito presidida 
por sir Robert Owen concluiu ser 
altamente provável que Lugovoi 
e Kovtun estivessem a actuar sob 
as ordens do FSB e com conhe-
cimento do seu director, Nikolai 
Patrushev, e do próprio Vladimir 
Putin. As investigações policiais 
puderam reconstituir todos os 
passos dos dois trapalhões pelo 
rasto de polónio que foram dei-
xando em vários escritórios lon-

António Araújo  
escreve de acordo  
com a antiga ortografia

drinos, no restaurante de sushi 
em Piccadilly, nos hotéis onde se 
hospedaram ou se encontraram 
com a vítima, em táxis, bares 
e restaurantes, nos aviões em 
que várias vezes voaram entre 
Londres e Moscovo. Alguns táxis 
estavam tão contaminados que 
tiveram de ir para a sucata e o 
apartamento de Litvinenko foi 
selado durante mais de seis me-
ses. Foram ainda encontrados 
vestígios de polónio em vários 
locais de Hamburgo, por onde 
Kovtun passou, e em dois aviões 
da British Airways que, depois de 
conspurcados, fizeram 221 voos, 
transportando 33 mil pessoas, 
todas potencialmente contami-
nadas numa acção monumental-
mente estúpida e, como sempre, 
reveladora do completo despre-
zo do Kremlin pela vida e pelo 
sofrimento alheios. 

A Rússia negou a extradição 
dos dois assassinos e, claro, disse 
que fora tudo uma artimanha dos 
serviços secretos britânicos para 
denegrir o governo de Putin. A 
liquidação dos inimigos através 
de veneno é uma velha tradição 
russa, que remonta ao tempo dos 
czares e foi aprofundada após a 
revolução: em 1921, Lenine cri-
ou um “laboratório de venenos” 
para “combater os inimigos do 
poder soviético”. Desde então, 
sucederam-se os assassínios por 
envenenamento, mas, até à che-
gada de Vladimir Putin ao poder, 
nunca tinham sido usadas subs-
tâncias radioactivas, de elevadís-
sima toxicidade e transmissibili-
dade. Por isso, e como notaram 
vários observadores credencia-
dos, é ocioso discutir se o líder 
russo será capaz de usar bombas 
nucleares contra a Ucrânia e o 
Ocidente, pois num passado re-
cente, a que não demos a impor-
tância devida, Putin não hesitou 
em enviar para a Europa dois 
agentes carregados de armamen-
to atómico. Um morreu agora, o 
outro é deputado à Duma.

Quando se deu  
a queda da URSS, 
Kovtun servia na 
RDA, à semelhança 
de Vladimir Putin
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A educação hoje

Quase tudo da política educativa 
do atual Governo tem apenas 
o objetivo de atingir o sucesso 
estatístico pleno. Pouco importa 
que a esse sucesso estatístico 
corresponda um sucesso efetivo 
de qualificações. Para atingir 
esse objetivo são muitos os estra-
tagemas usados. A lista é longa, 
mas podemos começar pela car-
ga de trabalhos burocráticos em 
que se mete um professor que se 
atreva a dar uma negativa ou a 
reprovar um aluno no ensino bá-
sico e secundário. Os condicio-
nalismos passam também pela 
atribuição de 25% no peso da 
classificação de cada aluno em 
cada disciplina para um trabalho 
de equipa que evidentemente 
por mais cuidadosas que sejam 
as formas de avaliação acabam 
inevitavelmente por beneficiar 
os alunos que menos trabalham. 
Esses condicionalismos passam 
também pela obrigatoriedade 
de cada disciplina dispensar 
tempos letivos para a realização 
de “projetos” da disciplina de Ci-
dadania, reduzindo assim o peso 
dos conteúdos programáticos. A 
lista de condicionalismos passa 
ainda por ligar a percentagem 
do “sucesso educativo” à pro-
gressão na carreira de cada pro-
fessor. Não admira assim que se 
proponha a redução ou mesmo 
extinção de exames nacionais ou 
de provas de aferição, pois estes 
são a forma mais clara e justa 
de se avaliar a qualidade de um 
sistema de ensino.
João Pereira, Oeiras

Costa e Boris Johnson 

Portugal assinou um acordo 
com o Reino Unido precisa-
mente no dia em que o Go-
verno do Reino Unido propôs 
uma lei para renegar o acordo 
internacional com a União Eu-
ropeia, que assinou há pouco 
mais de três anos. Espanta-me 
a comunicação social não fa-
zer qualquer referência a esta 
coincidência. As mensagens no 
Twitter da “República Portu-
guesa” e do próprio primeiro-
-ministro anunciam o evento 
como pioneiro entre o Reino 
Unido ‘pós-Brexit’ e os países 
da União Europeia. Em tom 
de “Portugal na vanguarda”. 
Há dias, ao ler uma notícia de 
que um português, vencedor, 
não consegue promoção no seu 
campeonato por ser português 
— pela sua nacionalidade não 
ser sexy enough para as marcas 
que o escolhem como represen-
tante, fiquei triste e ao mesmo 
tempo introspetivo. Para quem 
não sabe, refiro-me a Miguel 
Oliveira, piloto português de 
MotoGP. E, se não acreditam 
nisto, perguntem ao pai dele.

Sendo eu um dos portugue-
ses que, não deixando de ser 
português, vivem no estrangei-
ro, para mim é um golpe duro 
saber que a minha nacionali-
dade pode ser um empecilho 
para a minha carreira, não 
obstante a minha dedicação e 
o meu esforço. Às vezes sinto 
que Portugal é um embaraço 
para os portugueses. Não só os 
que vivem em Portugal, mas 
também para os que vivem no 
estrangeiro sem deixarem de 
ser portugueses. Entrámos na 
UE ao mesmo tempo que a Es-
panha. Mas hoje só nos com-
paramos com Malta, Lituânia, 

Estónia, Polónia, Roménia, etc. 
Era bom que os políticos portu-
gueses tivessem um bocadinho 
mais noção deste sentimento 
(aposto que não é só meu). E 
que tivessem em conta que é 
importante ter valores e dar-se 
ao respeito. Sem valores e sem 
respeito, não somos só pobres. 
Somos má publicidade.
Carlos Martins, Holanda

“Isto anda tudo ligado”

A Comissão de Transparência 
da AR recusa levantar a imuni-
dade parlamentar da deputada 
Mariana Mortágua (Expresso 
Online). Isto porque a Comis-
são aceita a reposição dos mon-
tantes respetivos, valores cor-
respondentes ao abono mensal 
para despesas de representação 
decorrentes do regime de exclu-
sividade, que aquela não exer-
ceu. Menos mal, mas a ação em 
si ficará na memória de todos, 
quer a Comissão de Transparên-
cia queira ou não branquear, e 
no currículo da deputada. Aliás, 
recordo que outros portugueses 
a braços com problemas em tri-
bunal também desejam repor o 
dinheiro de (eventuais) desvios 
de que estão acusados a fim de 
não virem a ser presos, mas os 
tribunais mais independentes 
de geringonças’ não alinham 
em subterfúgios do toma lá dá 
cá, e não alinham em jogadas, e 
muito bem.

 É esta a mentalidade dos nos-
sos políticos, em tudo e para 
tudo o que é a governação do 
país arranja-se uma solução. 
Senão veja-se: o novo aeropor-
to foi chumbado por algumas 
autarquias? Vamos lá mudar 
a lei e construir o aeroporto; 
ao nível da descentralização e 
face a vários autarcas não acei-
tarem tout court as imposições 
de Lisboa, a ministra da Coe-
são Territorial já cogita uma 
revisão cirúrgica da constitui-
ção (se isto não acabar com a 
criação de ene Albertos Joões 
Jardins é milagre); o que acon-
teceu agora com o novo juiz 
por cooptação para o Tribunal 
Constitucional, lá veio a ladai-
nha de uma revisão cirúrgica da 
Constituição para o futuro. Isto 
não é um Governo é um banco 
de urgência mal frequentado e 
que só faz intervenções cirúrgi-
cas a determinados ‘pacientes’.

E o que dizer da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa (CML), em que 
o PS ainda não percebeu que 
perdeu. E ainda temos o atual 
presidente da CML, que resolve 
retirar a proposta da ciclovia da 
Almirante Reis quando o pro-
meteu fazer no seu programa 
eleitoral com que foi eleito. As 
leis estão feitas as promessas 
também, não as alterem a meio 
do jogo. Bem sei que o VAR 
está enfraquecido, mas nem a 
AR nem o Governo incluindo 
o autárquico podem alterar a 
seu bel-prazer o que não conse-
guem em diálogo e negociações 
e veem-se como o Rei Sol.

Um conselho para o presiden-
te da CML: não espere compla-
cência por parte do perdedor. 
Já não é a primeira vez que 
obstaculizam decisões de quem 
ganhou pois ainda não interio-
rizaram que perderam. Assim 
mande tudo para eleições e logo 
ficará claro quem manda. Lis-
boa ao menos em termos autár-
quicos ficava mais respirável. 
Está ou não está tudo ligado?
Manuel Petróneo, Lisboa

Retificação

No artigo “O pecado da car-
ne”, publicado nesta edição da 
Revista E, surge mal grafado 
o nome de um talho. A forma 
correta é Talho Barroso, em 
Vidago.

Os originais das cartas não  
devem ter mais de 150 palavras, 
reservando-se a Redação o direito  
de as condensar. Os autores devem 
identificar-se indicando o nº do B.I.,  
a morada e o nº do telefone. Não 
devolvemos documentos que nos 
sejam remetidos. As cartas também 
podem ser publicadas na edição online.

Para contacto:
Cartas@expresso.impresa.pt
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Porto fez bem em sair da 
Associação de Municípios?

Talvez sim

Um: nunca gostei da sigla ANMP 
e acho mais literários os 

acrónimos SIRESP ou MILF. 
Segundo: com esta 

descentralização sem 
financiamento, o PM ainda me 

passa a gestão dos quartéis 
portuenses sem ter a decência 

de se chegar à frente com a 
revisão periódica das chaimites. 
Terceiro: cuidado ou eu subo a 

aposta e tiro o Bolhão do 
mercado único europeu. Ando 
com tempo livre, pelo menos, 

enquanto não vaga o cargo mais 
importante da cidade, o de 

presidente do Futebol Clube do 
Porto. Fica o aviso.

Talvez nunca

É um Brexit tuga, um erro 
estratégico que abre a porta 
à saída da Invicta da NATO, 

da ONU e da Eurovisão e que 
inflama o separatismo da 
área de serviço de Antuã. 

Não foi para isto que fizemos 
os arraiais liberais. Eu e 

outros banhistas de Vila do 
Conde estamos disponíveis 
para pôr as braçadeiras e 
voltar a desembarcar no 

Mindelo, com apoio tático 
dos Super Dragões e 

supremacia aérea de aviões 
da TAP desviados de Lisboa 

via Segunda Circular/A1/
Circunvalação. M.B.

Rui 
Moreira

Almeida 
Garrett

Afinal, o governo não prepara uma lei para que só as 
obstetras possam engravidar (por serem pessoas 
habilitadas a fazerem os partos sozinhas em casa). O IP e 
a Praça da Alegria sabem que o fecho de urgências de 
obstetrícia na grande Lisboa vai ser contornado com 
avisos colados nas portas dos hospitais a mandar as 
grávidas meterem-se num táxi, num avião, no Love Boat 
ou numa gaivota a pedais, até aos Açores, onde a situação 
é menos alarmante. O mistério da Saúde alertara para 
alternativas, como “as bombas de gasolina, que estão 
abertas 24/7, ou os partos em ambulâncias à beira da 
estrada que prosseguem com toda a normalidade”. M.B.

URGÊNCIAS DE OBSTETRÍCIA FECHADAS NA CAPITAL

GRÁVIDAS DE LISBOA 
PODEM IR AOS HOSPITAIS 
DOS AÇORES, QUE ESTÃO 
COM POUCA GENTE

Uma investigação de Hernâni Carvalho e de uma barbearia hipster de 
Alverca apurou o paradeiro do bigode de Luís Filipe Vieira, que se 

encontrava desaparecido há semanas. O dito bigode estará na boa vida num 
paraíso fiscal, talvez nas Caimão ou na sala de jantar de Joe Berardo. Sem 
possibilidade de extradição, para responder na justiça, continuará sem se 

perceber o papel do bigode na famosa OPA, que, segundo Vieira, teria 
permitido ao Benfica passar a ser dono “daquela parte do meio para baixo 

da Gronelândia”. M.B.

BIGODE DE VIEIRA ESTARÁ A RESIDIR NUM PAÍS  
SEM ACORDO DE EXTRADIÇÃO COM PORTUGAL

Moedas  
perguntou  
aos serviços da 
Câmara se isto  
das marchas era 
normal e se havia 
todos os anos
O Presidente da Câmara de Lisboa 
continua a adaptar-se ao cargo, 
algo que deverá fazer até 2025, o 
mais tardar. Alarmado com – passa-
mos a citar – “o salsifré, o cheiro a 
um peixe que me pareceu ser sardi-
nha e dezenas de pessoas na mão na 
anca a cantar ‘deixa passar / deixa 
passar / a marcha qu’é tão linda’ a 
impedir o tráfego na Avenida peran-
te a passividade da polícia munici-
pal” – fim de citação, Carlos Moedas 
pediu aos serviços que informas-
sem se isto das marchas é novidade, 
se há a ideia de repetir no futuro e 
se a embaixada da Rússia recebeu a 
lista com os nomes dos padrinhos a 
madrinhas. M.B.

Hipocondríaco 
Marcelo  
queixou-se  
de 18 sintomas  
de doenças  
nos poucos 
segundos 
que levou a 
condecorar o 
enfermeiro Luís

Redação IP/Londres – O enfermeiro 
Luís, que matou o coronavírus de 
Boris Johnson com as próprias 
mãos, já tem uma carica do Presi-
dente da República. Marcelo, en-
quanto pendurava a condecoração, 
e num recorde mundial de 12 segun-
dos que vai direto para o Guiness, 
conseguiu debitar 18 sintomas de 
alegadas doenças, incluindo calor 
nas sobrancelhas e simpatia políti-
ca pelos arraiais liberais. Luís deu 
um placebo ao PR e disse-lhe que 
era o mesmo medicamento experi-
mental da NASA que a Tenente Ri-
pley tomava na estação espacial in-
ternacional. M.B.

nega o Acordo de Schengen à bana-
na sul-americana e prevê trocas de 
macacadas nos patamares. Os bo-
letins diários sobre o controlo da 
doença serão traduzidos pelos três 
macacos sábios. O macaco que co-
bre os olhos, o macaco que tapa os 
ouvidos e o macaco que tapa a boca 
serão reforçados com o macaco in-
fluencer, o macaco que acena aos 
navios de cruzeiro e o macaco elei-
tor de Trump. M.B.

Emails que  
Cristina  
Rodrigues  
apagou no  
PAN foram parar  
à caixa de spam  
do Chega

A assessora do Chega, e ex-depu-
tada do PAN, Cristina Rodrigues 
foi implicada no apagão de emails 
do seu antigo partido que fez de-
saparecer importantes mensa-
gens de Nemo, Popota ou do pin-
guim Kowalski. O INIMIGO foi 
investigar o assunto. Os emails, é 
quase certo, estão na pasta de 
spam da extrema-direita parla-
mentar e perderam-se entre as 
conversas de Pacheco de Amorim 
com um sujeito de Carregal do Sal 
que reclama ser a reencarnação 
de Salazar porque toda a gente no 
café diz que ele acha que tem de 
ter sempre razão. M.B.

Utilizadores  
das redes  
sociais criticam  
a Madragoa 
por ter ganho 
as Marchas 
Populares em 
vez de um bairro 
tradicional de Kiev 
A Madragoa sagrou-se a grande 
vencedora das Marchas Populares 
de Lisboa, mas milhares de utiliza-
dores das redes sociais insultaram 
os habitantes do bairro por não te-
rem concedido a vitória simbolica-
mente a algum bairro tradicional de 
Kiev, como se passou no Festival da 
Eurovisão com a vitória da Ucrânia. 
Os utilizadores das redes sociais 
também preferiam que as marchas 
tivessem sido assistidas ao vivo pelo 
casal Zelensky, em vez do casal Mar-
celo Rebelo de Sousa e Carlos Moe-
das. Já os apoiantes do fado tradicio-
nal manifestaram regozijo por as 
participantes nas Marchas Popula-
res de Lisboa vestirem saias rodadas 
e não fios-dentais que se enfiam no 
rabo como a cauda do cavalo ruço 
de Nuno da Câmara Pereira. V.E.

Farmácias  
vão distribuir 
gratuitamente  
kits “Faça  
o seu próprio 
parto”  
As farmácias vão passar a distri-
buir gratuitamente kits “Faça o 
seu próprio parto” às grávidas 
para usarem em caso de necessi-
dade. O INIMIGO PÚBLICO já teve 
oportunidade de ver o kit que será 
disponibilizado e pode garantir 
que tem o indispensável para fazer 
um parto em segurança. Inclui toa-
lhetes, tesoura para cortar cordão 
umbilical, luvas descartáveis, se-
ringa de epidural pronta a dispa-
rar, um cronómetro para contar 
batimentos cardíacos, uma cópia 
do programa eleitoral do PS e uma 
garrafa de uísque para acalmar o 
pai da criança. A.P.

Varíola dos 
macacos: Graça 
Freitas prepara 
briefings com 
tradução de 
macaco que não 
vê, macaco que 
não ouve e macaco 
que não fala
A DGS tem um plano de contingên-
cia para a varíola dos macacos, que 
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CONTEÚDO PATROCINADO

Equipa oInimigoPúblico  
“Se não aconteceu… podia  
ter acontecido!” O Inimigo Público  
é um suplemento satírico,  
sendo todo o seu conteúdo ficcional.  
Diretor Luís Pedro Nunes  
Redação Alexandre Parreira,  
Luís Pedro Nunes, Mário Botequilha, 
Vítor Elias Cartoon Nuno Saraiva  
Projeto gráfico @oinimigo_pronto
Gestor de redes João Martins
Fotografia Getty Images e arquivo pessoal
O INIMIGO PÚBLICO é um projeto  
conjunto Expresso/Produções Fictícias/
Farol de Ideias através de O Estado do Sítio

NOVAS REGRAS  
REVOLUCIONAM O FUTEBOL
As medidas de modernização do desporto-rei propostas  
pelo International Board a Jorge Mendes

1  
O árbitro poderá 

interromper  
os jogos para 

explicar a regra  
do fora de jogo aos 
comentadores de 

televisão que ainda 
não a percebem

2  
Importa-se,  

dos saltos para  
a água, um número 
limite para atletas 

vaidosos que 
parecem saídos  

de uma banda de 
pop coreano

3  
A habitual  

dicotomia mão 
 na bola / bola na mão 
passa a integrar a mão 

naquilo, aquilo na 
bola, a bola na bola, 

aquilo naquilo, a bola 
na tola e a tola naquilo

4  
Em caso  

de chuva, nas 
divididas de Pepe 

com os avançados, 
vale o conceito de 

amona do pólo 
aquático

Conclusão  
O futebol vai ficar 

parecido com 
uma crónica de 

José Miguel Júdice 
fotocopiada  

e lida por Pedro 
Guerra.

5 
Durante os  

penalties, os  
guarda-redes não 

poderão desconcentrar 
os adversários com 
imitações de Vítor 

Constâncio

6  
As equipas  

passam a fazer 5 
substituições  por jogo  

e Costa poderá  
mudar 5 ministros 

 em cada debate  
no Parlamento7  

Qualquer pessoa  
que vê os jogos  

de borla nos monitores 
das lojas de operadores  

de televisão  
é equiparada a 
vídeo-árbitro

8  
É aprovada 

 a regra do rugby 
para as molhadas:  

8 pessoas é futebol, 
mas mais do que  
isso é uma festa 

swing

10 
Adota-se a realidade 

espácio-temporal 
alternativa do cricket  

e de Cavaco Silva: os jogos 
podem demorar 7 meses  

e só acabam quando  
o clube do costume 

estiver a vencer

9 
Quem usar  

a expressão “transição 
ofensiva rápida”, em 

vez de “contra-ataque”, 
paga uma multa  
de 800 mil euros

11  
O árbitro, como  

no ténis, fica  
sentado na lateral 
numa cadeira de 

nadador-salvador 
com dois metros  

de altura
M.B.

@oinimigo_pronto

VOU PROVAR QUE NÃO ESTOU 
DOENTE MUDANDO-ME PARA 
UM PAÍS SEM CUIDADOS 
MÉDICOS COMO PORTUGAL 
Ultimamente têm corrido 
rumores que colocam em causa 
a minha saúde e preocupam 
a família e os amigos como 
o Fernando Medina, por isso 
pretendo afastar qualquer 
dúvida sobre o meu estado 
clínico mudando-me para um 
país do Terceiro Mundo sem 
qualquer rede de serviços 
médicos básicos, aterrando 
amanhã mesmo no aeroporto 
da Portela, onde só alguém com 

OPINIÃO 

Por  
Vladimir Putin 

uma excelente condição física 
como eu consegue sobreviver, 
sem água ou comida, durante 
quase duas semanas, para fazer 
o check-in e recolher as malas. 
Mas vou ainda mais longe e 
pretendo sair da capital do país 
e partir para o interior, onde 
nunca existiu nenhum médico e 
mesmo o Bear Grylls sobreviveu 
por milagre, depois de fazer um 
corte num dedo e descobrir que 
o hospital mais próximo ficava 
a seis meses de caminhada de 
distância, desinfetando a ferida 
com folhas de eucalipto e baba de 
lagarta-do-pinheiro. Aproveito 
ainda para desmentir a notícia 
que os seguranças recolhem as 
minhas fezes quando defeco no 
estrangeiro para impedir que 
sejam analisadas pelas potências 
inimigas, quando na realidade 
são recolhidas porque, depois de 
secas, embaladas e autografadas, 
vão ser vendidas como relíquias 
na próxima Festa do Avante!. V.E. 

mente depois da pandemia de Co-
vid-19, tendo o abuso de substân-
cias alucinogénias levado várias 
pessoas, no escuro das discotecas, 
a decidir bater o couro a quem 
lhes aparecesse à frente, incluin-
do símios que os porteiros tinham 
deixado entrar nos estabeleci-
mentos de diversão noturna por-
que não usavam ténis, levando à 
pandemia de varíola-dos-maca-
cos, cujo impacto económico e 
geoestratégico vai ser explicado 
em gráficos por Paulo Portas no 
seu espaço de comentário no Jor-
nal das 8 da TVI. O aumento do 
consumo de drogas também expli-
ca porque é que quase um milhão 
de portugueses passou uma noite 
inteira a ver Luís Filipe Vieira a fa-
lar sobre Luís Filipe Vieira e Pedro 
Guerra a repetir tudo o que Luís 
Filipe Vieira dizia sobre Luís Filipe 
Vieira. V.E. 

Autora de 
‘Como Matar 
o Seu Marido’ 
condenada a 
prisão perpétua 
por matar o 
marido vai 
trabalhar no 
refeitório da 
cadeia porque 
também escreveu 
‘Como Cozinhar 
Empadão’ 
A autora de romances sentimen-
tais Nancy Brophy foi condenada a 
prisão perpétua  por ter assassina-
do o marido, após escrever o en-
saio “Como Matar o Seu Marido”, 
tendo sido já destacada para tra-
balhar no refeitório da prisão por-
que também escreveu o livro de 
culinária “Como Cozinhar Empa-
dão”, tendo a pena sido agravada 
porque todas as receitas de empa-
dão foram plagiadas da Clara de 
Sousa. Nancy Brophy anda a mon-
te porque aproveitou a solidão da 
cela para escrever a obra “Como 
Fugir da Cadeia Depois de Matar o 
Seu Marido”, estando presente-
mente a escrever a obra “Como 
Passar a Reforma em Portugal Evi-
tando a Dupla Tributação” e aca-
bado de entregar a ficha de inscri-
ção para o novo reality show 
“Quem Quer Namorar e Matar o 
Agricultor”. V.E.

1600 portugueses 
que trocaram de 
sexo no registo 
civil incluem 
trolhas que 
passaram a 
mandar piropos  
a si próprios 

Mais de 1600 portugueses muda-
ram de sexo desde 2011, ano em que 
a troika chegou a Portugal e decidiu 
aumentar a produtividade laboral 
obrigando funcionários calões a 
tornarem-se funcionárias multifa-
cetadas, mas também vários tro-
lhas optaram por recorrer à opera-
ção e passaram a dizer a si próprios 
que são boas que nem o milho quan-
do passam por um espelho. Poucos 
portugueses conseguem, porém, 
mudar de sexo nos hospitais do SNS 
porque recebem um voucher para a 
operação como prenda de Natal e 
nessa altura a maioria dos médicos 
está de férias. V.E.  

Mick Jagger  
testa positivo  
à Covid-19  
após ter  
contraído Peste 
Negra em jovem 
Os Rolling Stones foram obrigados 
a cancelar vários concertos porque 

Aumento do 
consumo de  
droga depois da 
pandemia explica 
porque as pessoas 
começaram a 
namorar com 
macacos 

Um estudo revelou que o consumo 
de droga aumentou exponencial-

Mick Jagger testou positivo à Co-
vid-19, isto depois de ter contraído 
a Peste Negra em 1347, quando ti-
nha 22 anos de idade e já era voca-
lista da banda, tendo o amigo Keith 
Richards sido imune à doença por-
que o fumo do cigarro que pende 
permanentemente dos seus lábios 
afastaram todas as pulgas que sal-
tavam dos ratos. De referir que 
Mick Jagger não entende como 
pode ter contraído Covid-19, quan-
do seguia escrupulosamente todas 
as recomendações da DGS, incluin-
do limitar-se no Natal a trocar 
compotas e cigarros caseiros com 
o Ron Wood. V.E. 



Expresso, 17 de junho de 202236 PRIMEIRO CADERNO

Editorial&Opinião

Tiragem média maio:  
66.800 exemplares

Associação Portuguesa
para o Controlo de Tiragem

Associação Portuguesa 
de Imprensa

ESTATUTO EDITORIAL DISPONÍVEL EM
www.impresa.pt/Lei78/2015

Diretor Geral  
de Informação IMPRESA
Ricardo Costa

Diretor
João Vieira Pereira

Diretores-Adjuntos
David Dinis  
Martim Silva
Miguel Cadete  
Paula Santos

Diretor de Arte
Marco Grieco

Editores
Eunice Lourenço (Política)
Pedro Candeias (Sociedade) 
Pedro Cordeiro (Internacional) 
João Silvestre (Economia)
Pedro Lima (Editor-adjunto 
Economia) Ricardo Marques 
(Revista E) João Pedro Barros 
(Online) Filipe Garcia  
(Editor-adjunto Política)
José Cardoso (Editor-adjunto) 
Joana Beleza (Multimédia)  
João Carlos Santos  
(Fotografia)

Grande Repórter
Micael Pereira

Coordenadores 
Gerais de Arte
Jaime Figueiredo (Infografia) 
Mário Henriques (Desenho) 

Coordenadores
Isabel Leiria (Sociedade) 
Elisabete Miranda e  
Vítor Andrade (Economia)
Diogo Pombo e Lídia  
Paralta Gomes (Desporto)
João Miguel Salvador  
(Revista E) Rui Tentúgal 
(Fecho) Tiago Pereira Santos  
(Desenho Multimédia)
Cristina Pombo,  
João Cândido da Silva e 
Mafalda Ganhão (Online)
 
Redação, Administração 
e Serviços Comerciais
Rua Calvet de Magalhães, 242 
2770-022 Paço de Arcos
Tel: 214 544 000  
ipublishing@impresa.pt 

Documentação (Gesco)
scliente@gesco.impresa.pt

Delegação Norte
Rua Conselheiro Costa Braga, 
502; 4450-102 Matosinhos 
Tel: 220 437 000

Publicidade
João Paulo Luz (diretor) 
Carlos Lopes (diretor 
coordenador) Ângela Almeida  
(diretora da Delegação Norte)  
Hugo Rodrigues  
(diretor publicidade)  
Dinorá Casanova e Nuno 
Martins (gestores de conta)  
Miguel Teixeira Diniz e Sérgio 
Alves (gestores de conta)  
Marta Teixeira e Helena 
Almeida (gestores de conta  
da Delegação Norte)
Tel: 214 544 073/214 698 798 
Fax: 214 698 516

Publicidade On Line 
publicidadeonline@impresa.pt 

Marketing, Comunicação  
e Criatividade
Mónica Balsemão (diretora) 
Ana Paula Baltazar (coord. 
de marcas de informação) 
Susana Freixo (gestora  
de marcas) e Carla Martins 
(coord. de comunicação  
para relações externas)

Produção 
Maria João Lopes (diretora) 
João Paulo Batlle y Font 
(coordenador)  
Carlos Morais e Joaquim 
Rodrigues (produtores)

Circulação e Assinaturas
Pedro M. Fernandes (diretor)
Milton Silva (responsável 
pela circulação) e Rita Silva 
(responsável pelo serviço  
de apoio ao cliente)
Serviço de Apoio ao Assinante:
Tel: 214 698 801  
(dias úteis, das 9h às 19h)
Fax: 214 698 501; e-mail: 
apoio.cliente.ip@impresa.pt

Atendimento Ponto de Venda  
pontodevenda.ip@impresa.pt  

Impressão  
Lisgráfica Impressão  
e Artes Gráficas, S.A.
Estrada de São Marcos, 27    
2735-521 Agualva-Cacém

Distribuição 
VASP-MLP, 
Media Logistics Park 
Quinta do Grajal, Venda Seca  
2735-511 Agualva Cacém
Tel: 214 337 000
Pontos de venda:  
contactcenter@vasp.pt 
Tel: 808 206 545

A Impresa Publishing não é 
responsável pelo conteúdo 
dos anúncios nem pela 
exatidão das características 
e propriedades dos produtos 
e/ou bens anunciados. 
A respetiva veracidade 
e conformidade com a 
realidade são da integral e 
exclusiva responsabilidade  
dos anunciantes e agências  
ou empresas publicitárias.

Proprietária/Editora: IMPRESA PUBLISHING S.A.
Sede: Rua Calvet de Magalhães, 242, 2770-022 Paço de Arcos. NIPC: 501984046 
Administração da IMPRESA PUBLISHING: Francisco Pinto Balsemão,  
Francisco Maria Balsemão, Francisco Pedro Balsemão,  
Paulo de Saldanha, Paulo Miguel Reis, Nuno Miguel Conde e Cristina Vaz Tomé
Composição do Capital da Entidade Proprietária: 100.000 euros, 
100% propriedade da Impresa – SGPS, SA, NIPC 502437464 
Registo da publicação na ERC: 101.101 ISSN-0870-1970

Diminuir a pressão sobre as urgências 
Jorge Seguro Sanches

C
omeço por partilhar com 
os leitores o facto de a mi-
nha visão ser, seguramen-
te, influenciada por ter 

desempenhado funções como 
presidente de uma Unidade Lo-
cal de Saúde (do litoral alenteja-
no) e ainda como coordenador 
regional do combate à pandemia 
covid-19, na região do Alentejo 
no XXII Governo Constitucional.  

Ambas as funções permiti-
ram-me conhecer e avaliar, de 
uma forma muito próxima, a 
mais-valia da integração de cui-
dados de saúde primários e hos-
pitalares sob a mesma gestão e 
administração. 

É o que temos nas Unidades 
Locais de Saúde, em que o mes-
mo gestor sabe que se conseguir 
ser mais eficiente e próximo das 
populações nos cuidados de sa-
úde primários (nos centros de 

saúde e nas unidades de saúde 
familiar), consegue evitar maior 
pressão no hospital e nas urgên-
cias que também gere e para as 
quais tem de encontrar financi-
amento e recursos. Estes serão 
sempre muito mais onerosos e 
impactantes do que nos centros 
de saúde e nos cuidados de saú-
de primários.

Começando pelo financia-
mento, as Unidades Locais de 
Saúde funcionam com um valor 
per capita, por cada utente, de 
que a gestão dispõe para assegu-
rar o ‘pacote’ de todos os cuida-
dos de saúde prestados, sejam 
eles primários ou hospitalares. 
Dessa forma o orçamento da 
unidade está indexado aos ser-
viços disponíveis e prestados e 
à população servida. Todavia, e 
graças ao livre acesso, esse facto 
não impede, e bem, que o utente 
possa usar outros serviços de 
saúde noutros locais do país e 
noutras unidades.

Quanto aos recursos, o mo-
delo da Unidade Local de Saú-
de permite ainda que a gestão 
possa alocar — repito, por de-
cisão do mesmo gestor — e de 
forma ágil, recursos variados 
em função da sua necessidade 
específica e de forma preven-
tiva (abrindo, por exemplo, de 
forma ágil, consultas de espe-
cialidade em centros de saú-
de, permitindo também que 
os utentes evitem deslocações 
longas e demoradas). 

A este modelo, que considero 
virtuoso, entendo que devemos 
trabalhar no sentido do reforço 
da sua autonomia e da respon-
sabilização da gestão, bem como 
do seu planeamento atempado 
e criterioso, eliminando buro-
cracias e potenciando sinergi-
as quer com as autarquias da 
região (foi o que se fez — com 
bastante sucesso — no combate 
à pandemia) e ainda juntando as 
instituições de carácter social. 

Os meios que este Governo 
disponibilizou no Orçamento, a 
maior verba de sempre para a 
área da saúde, são uma garantia 
de que o SNS — coordenado en-
tre todos os cuidados, mas espe-
cialmente nos cuidados de saúde 
primários e hospitalares — vai 
prestar melhores cuidados de 
saúde e também mais próximos. 

Sabemos que uma parte des-
te desafio não será alcançado 
se não tivermos os recursos ne-
cessários — nomeadamente os 
profissionais de saúde necessá-
rios — mas será seguramente 
mais fácil atingir estes objetivos 
se contarmos com uma gestão 
próxima que conheça a popula-
ção que serve, e envolva de uma 
forma racional e inteligente to-
dos os profissionais. E isso só é 
atingível com o conhecimento 
próximo da população que ser-
vem e dos recursos disponíveis, 
como o têm feito as Unidades 
Locais de Saúde.

Deputado do PS

A Saúde ainda não é igual para todos
Susana Castro Marques

O 
SNS, universal, geral e 
tendencialmente gra-
tuito, permitiu extraor-
dinárias conquistas em 

saúde — mas será que a saúde é 
igual para todos? Cada vez mais 
se ecoa “equidade em saúde”, 
mas o que significa? Segundo o 
Centers for Disease Control & 
Prevention, falamos em equida-
de em saúde quando todos têm a 
oportunidade de alcançar o seu 
potencial de saúde plena e nin-
guém é prejudicado nessa meta 
devido à sua condição ou circuns-
tâncias sociais. 

Em Portugal persistem assime-
trias regionais nos cuidados de 
saúde, desequilíbrios económi-
cos, demográficos e de género, 
mas lembremo-nos do nível edu-
cacional como um importante fa-
tor de desigualdade social. O ris-
co de pior saúde é superior entre 
os menos instruídos, com maior 
prevalência de doenças como a 

diabetes, a hipertensão arterial 
ou a depressão. Um maior nível 
educacional traduz-se em há-
bitos de vida saudável, melhor 
acesso à informação, facilidade 
em navegar no sistema de saú-
de, maior adesão à terapêutica e 
capacidade de gestão da doença. 
É isso a literacia em saúde: uma 
medida das competências que 
detemos para preservar o nosso 
bem-estar físico e mental e para 
nos cuidar na doença; determi-
na a forma como percebemos e 
atuamos perante informação de 
saúde, muitas vezes complexa, de 
linguagem difícil e que se enovela 
em medos. No nosso país são os 
mais jovens, até aos 45 anos, e 
os com hábitos regulares de lei-
tura/utilização de internet quem 
apresenta níveis mais elevados 
de literacia em saúde. Por seu 
turno, trabalhadores industriais 
e empregados por conta própria 
revelam um nível mais limitado 
de literacia. 

Apesar do papel fulcral, o SNS 
tem sido insuficiente para anular 

as desigualdades em saúde. Mas 
o SNS não tem de estar isolado. 
A educação para a saúde pode e 
deve ser uma responsabilidade 
partilhada no ecossistema da sa-
úde por autoridades, profissio-
nais de saúde, academia e sector 
do medicamento. Temos acu-
mulado experiência, desenvol-
vendo glossários para facilitar a  

compreensão da linguagem mé-
dica, formando profissionais de 
saúde em comunicação ou elabo-
rando guias para as pessoas com 
doença. Também é assinalável a 
evolução nos conteúdos multimé-
dia que permitem a compreensão 
de doenças, de medicamentos/

vacinas, de fácil acesso nas redes 
sociais e outros canais. Todas as 
iniciativas que aumentem a litera-
cia em saúde devem ser estimula-
das e partilhadas, começando pela 
Biblioteca de Literacia em Saúde 
do SNS, à distância de um clique. 

Ao melhorar a literacia em 
saúde, estaremos mais prepa-
rados para fazer melhores es-
colhas, mais confiantes para 
questionar e agir precocemen-
te com base em melhor e mais 
atualizada informação, para 
melhores resultados em saúde 
com menores custos. Capacitar 
as pessoas é ainda permitir-lhes 
uma participação civil mais ati-
va, que sirva a defesa dos direitos 
de quem tem doença, em cor-
responsabilização com os deci-
sores, promovendo a adaptação 
da organização dos cuidados às 
suas necessidades, no respeito 
pelas suas diferenças. Promover 
a literacia em saúde e a efetiva 
participação das pessoas com 
doença nas políticas de saúde é 
hoje um imperativo.

No nosso país são os mais 
jovens, até aos 45 anos,  
e os com hábitos regulares 
de leitura/utilização de 
internet quem apresenta 
níveis mais elevados  
de literacia em saúde

Diretora médica, Pfizer Portugal

Editorial Finda a pandemia, acordamos 
para uma realidade dura, resultado de 
imponderáveis e de muitos anos de indecisões. 
Já não se aceitam mais desculpas

Um país  
que acorda

À medida que a pandemia se vai diluindo, o país acorda para 
uma realidade que ficou escondida, ou esquecida, pelos dois 
anos em estado de emergência. Mas o despertar, que muitos 
acreditaram ser de alívio e libertação, revela-se um pesadelo, 
em várias dimensões agravado pelas consequências do que 
passámos e por uma evidente insuficiência de preparação 
para o dia depois — o que chegou agora.

O problema do Serviço Nacional de Saúde não é de hoje 
e progride em potência: há dificuldades de gestão, falta 
de recursos, carreiras degradadas e pouco competitivas, 
um notório degradar de serviços e de resposta ao cidadão. 
Nesta mesma altura do ano, em 2019, antes da pandemia 
portanto, o Expresso fazia uma manchete dando conta 
de como a falta de obstetras estava a pôr em causa o 
funcionamento de várias unidades hospitalares pelo país. A 
polémica surgiu na altura depois da morte de uma grávida. 
Foi em 2019, mas parece ter sido hoje. O Governo de 
então era liderado por António Costa, que é hoje primeiro-
ministro. A ministra da Saúde de então era Marta Temido, 
a mesma que atualmente ocupa a pasta. O tempo é outro, 
os responsáveis são os mesmos e os problemas mantêm-se.

O problema do SNS repete-se, por exemplo, na 
Educação. Em setembro, é certo, voltaremos a discutir a 
falta de professores, o crescente número de turmas sem 
aulas, assim como os métodos de ensino. Teremos de 
discutir também o subfinanciamento do Ensino Superior 
ou a falta de vagas, por exemplo, em medicina. Só que no 
ensino, tal como no SNS, as soluções para os problemas 
estruturais demoram anos a produzir efeitos.

Nestas semanas de pré-verão assistimos incrédulos ao 
caos nos aeroportos nacionais, enquanto a resposta à 
pergunta “onde fazer o novo aeroporto?” se torna uma 
versão moderna das obras de Santa Engrácia — tão 
prolongada como a discussão que António Costa relançou 
sobre os baixos rendimentos dos portugueses, agora 
ensombrados por uma brutal perda de poder de compra, 
por uma guerra sem fim à vista que nos ameaça ainda com 
escassez de alimentos e enormes desafios energéticos.

Mas some-se a isto também a crescente pobreza 
escondida das estatísticas oficiais. Como evidencia o 
trabalho que esta semana apresentamos, está a aumentar 
muito o número de pessoas que, mesmo trabalhando, não 
consegue fazer face às despesas.

O que temos pela frente é uma tempestade perfeita, 
resultado de imponderáveis e de muitos anos de 
indecisões. Como dizia Augusto Santos Silva há escassos 
meses, uma maioria absoluta não permite desculpas — é 
agora ou nunca.

É 
o que mais se ouve por 
estes dias. O PS sofre 
um preconceito ideoló-
gico em matéria de SNS. 

Fica no ouvido, não é? Vamos 
ver a história das governações 
socialistas e a história do SNS 
e concluímos, no entanto, que 
o primeiro preconceito ideoló-
gico, a este propósito, foi da di-
reita, que, efetivamente, votou 
contra a criação do SNS. Hoje, é 
certo, o SNS, em abstrato, não é 
negado por ninguém, e tem-me 
parecido que pouca gente tem 
lido a Constituição, que consa-
gra um SNS universal e geral 
e tendencialmente gratuito. A 
lei das leis, que nos une, decidiu 
que o SNS é um serviço públi-
co obrigatório e irreversível. A 
maior conquista da democra-

tem um papel fundamental, no-
meadamente quando o Estado 
não consegue cumprir o seu pa-
pel e colabora com ela, tal como 
o faz com o sector social. Mas a 
medicina privada tem — como 
é normal — natureza empresa-
rial e a Constituição obriga a 
que o Estado tenha um papel 
disciplinador, fiscalizador e que 
a articule com o SNS. Nunca 
houve, em tempo algum, pre-
conceito ideológico em relação 
à medicina privada. A externali-
zação de tarefas do SNS foi rea-
lidade constante, sendo certo 
que quando tal ocorre o Estado 
tem de assegurar que os doen-
tes têm exatamente os mesmos 
direitos e padrões de qualidade 
que teriam no SNS. Por outro 
lado, a externalização de tare-
fas nunca pode ocorrer como 
forma de subfinanciamento do 
SNS, daí que o discurso simplis-
ta segundo o qual “é indiferente 
o doente ir ao público ou ao pri-
vado, desde que seja atendido”, 
seja isso mesmo, simplista. Nun-
ca pode o Estado ter uma visão 
“micro” do doente x ou y, mas 
sim uma visão macro, avaliando 
do custo final para o SNS, por 

exemplo, por efeito de uma cri-
se conjuntural, de externalizar 
massivamente tarefas do SNS. 
O “penso rápido” pode signifi-
car a penúria, a médio prazo, 
daquele que é, ele sim, o seguro 
de todos e de todas nós, o SNS.

Temos tido dificuldades. E há 
fatores comuns que nos devem 
fazer refletir: tem-se verificado 
um verdadeiro inverno demo-
gráfico na classe médica, situa-
ção que impacta com o traba-
lho de elaboração das escalas, 
justamente porque a partir dos 
55 anos os médicos podem re-
cusar-se a realizar urgências 
hospitalares. Precisamos de 
respostas que defendam o SNS 
e não de parangonas sem base 
factual. Falta muita coisa, mas 
o SNS tem sido testado em con-
dições excecionalmente difíceis 
e sem ele não seríamos livres. 
Quero debater soluções para, 
por exemplo, a fraca atrativida-
de da carreira, mas o que com-
baterei é o populismo do penso 
rápido ou projetos de revisão 
constitucional que andaram aí 
a entreter o PSD, que preten-
diam que o SNS deixasse de ser 
“tendencialmente gratuito”.

cia exige universalidade, isto 
é, que o SNS seja dirigido à ge-
neralidade dos cidadãos e das 
cidadãs. Quando se diz que o 
SNS é “geral”, isso significa que 
deve abranger todos os servi-
ços públicos de saúde e todos os 
domínios e cuidados médicos e 
é “tenden cialmente gratuito” 
porque temos direito ao SNS 
sem encargos ou median te o 
pagamento de taxas que, no en-
tanto, nunca sejam impeditivas 
do nosso direito de acesso. O 
SNS existe, também, para que 
sejamos livres. Ele é nosso. O 
Estado não é uma abstração 
maligna que suga impostos para 
os esconder algures. “De cada 
qual, segundo a sua capacidade, 
a cada qual, segundo as suas ne-
cessidades”, significa que aqui, 
como noutras áreas do Estado 
social, cada um de nós, através 
do sistema de impostos, paga de 
acordo com as suas possibilida-
des e todos e todas temos direito 
à saúde no sentido de o Estado 
nos garantir um SNS público, 
nosso, descentralizado. É o nos-
so direito, mas não é, claro, o 
nosso dever. A medicina privada 
faz parte do sistema de saúde e 

SNS – Preconceito ideológico?
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A foto da 
semana

SUPERLUA DE MORANGO Foi possível, esta terça-feira, ver com mais 
detalhes as montanhas e crateras da Lua, a sua cor avermelhada e a sua 
dimensão no horizonte deixaram milhões de olhos no céu. Este fenóme-
no acontece quando a Lua se encontra próxima ao seu perigeu, o mais 
perto da Terra na sua órbita. Esta pode apresentar-se com diâmetro 
angular cerca de 5,5% maior e 11,3% mais brilhante que uma Lua cheia 
média. O templo de Poseidon em Atenas serviu de palco ao espetáculo 
astronómico FOTO ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS

Por João Carlos Santos
jcsantos@expresso.impresa.pt

N
o fim de 2013, Portugal dava 
sinais de conseguir levar a 
bom porto o programa de 
assistência financeira da 

troika: o desemprego tinha come-
çado a descer e o PIB a subir. No en-
tanto, as taxas de juro continuavam 
altas. A taxa de juro das Obrigações 
do Tesouro de longo prazo era su-
perior a 6%, enquanto na Alema-
nha estava abaixo dos 2%. A grande 
questão da altura era saber se, em 
2014, teríamos condições para nos libertarmos do plano 
de assistência financeira, que impunha fortes medidas de 
controlo das contas públicas, sem quaisquer condições ou 
se teríamos de nos sujeitar a um programa cautelar. Tudo 
dependeria da evolução das taxas de juro. Desceriam elas 
o suficiente? Se não descessem, teríamos de contar com a 
ajuda cautelar da União Europeia.

Em 2014, foi anunciada a saída limpa do jugo da troika e 
decretou-se o sucesso incondicional do nosso programa de 
ajustamento. Já nos podíamos financiar diretamente nos 
mercados financeiros a taxas de juro baixas — acabámos 
o ano de 2014 com taxas de juro inferiores 
a 3%. Mas, como tantas vezes acontece em 
política, a narrativa oficial era uma ilusão. 
As taxas de juro do mercado não refletiam 
a confiança dos mercados em Portugal; 
resultavam do programa de compras de 
dívida pública do Banco Central Europeu, 
iniciado por essa altura. Não tínhamos 
um programa cautelar formal, e, por isso, 
não éramos diferentes dos outros países, 
mas era uma instituição europeia que nos 
garantia o acesso ao crédito barato. Esse 
programa, com diversas reformulações, 
dura até 2022, mas acabará em breve.

Neste momento, há muita gente preocu-
pada com a subida das taxas de juro de referência do BCE. 
Honestamente, parecem-me ridiculamente baixas. Com 
a inflação a bater os 8%, taxas de juro nominais perto dos 
0% são taxas de juro reais muito negativas, que estimulam 
a inflação em vez de a combater. Se nos lembrarmos que 
o principal mandato do BCE é manter a inflação nos 2%, 
concluímos que única explicação possível para que não 
tenha já subido bastante a sua taxa de referência é que, 
nos últimos sete ou oito meses, esteve em negação, des-
valorizando a ameaça de inflação.

Claro que, com a subida das taxas de juro, também a 
taxa de juro da dívida pública portuguesa vai aumentar. 
Mas a verdade é que mesmo que aumente para, digamos, 
4%, com uma inflação de 7 ou 8% continuaremos a falar 
de taxas de juro reais negativas.

Na realidade, o problema não está nas taxas de juro, mas 
no fim do programa de compra de dívida pública. Um país 
tão endividado como o nosso está sujeito aos humores dos 
mercados. Se houver a perceção de que Portugal não terá 
problemas em cumprir o serviço da dívida, então as taxas 
de juro (depois de descontado o efeito da inflação) perma-
necerão baixas e, com isso, conseguiremos ir reduzindo o 
peso da dívida pública no PIB, como temos vindo a fazer. 

Mas, se a perceção mudar e passar-
mos a ser tidos como de elevado ris-
co, só nos emprestarão dinheiro a 
taxas de juro bastante mais elevadas. 
Eventualmente, tão elevadas que se 
tornarão incomportáveis.

Com a Europa em guerra e a enor-
me incerteza que temos no horizon-
te, é possível que os investidores 
procurem paragens mais seguras e 
abandonem países tão endividados 
como Portugal. Se isso acontecer, 

sem um programa de compra de dívida do BCE, as taxas 
de juro subirão para bem mais que os 4 ou 5%.

Voltando ao início. Em 2014, Portugal conseguiu uma 
saída limpa graças ao programa de compra de dívidas 
públicas do BCE. Estando este programa a terminar, ten-
do a Europa saído de uma pandemia que durou dois anos 
e que deteriorou as contas públicas da generalidade dos 
países, que estão em muito pior situação que a de 2010, é 
um pouco irresponsável não ser preparado um programa 
cautelar para os países com elevado endividamento.

Esse programa poderá ter diversas formas. Uma é ser 
novamente patrocinado pelo BCE, atra-
vés de um mecanismo que lhe permita 
comprar dívida dos países mais endivida-
dos, evitando que as taxas de juro destes 
disparem além do razoável. O problema 
de tal solução é ser inconsistente com a 
política principal do BCE: por um lado, 
tem uma política monetária restritiva, 
para combater a inflação, por outro, pode 
estar a injetar moeda ao comprar dívida 
pública dos países sob ataque dos merca-
dos. Uma alternativa é ser um verdadeiro 
programa cautelar, com fundos da União 
Europeia, a que os países em dificuldades 
poderiam recorrer. Claro que viria com 

condições, nomeadamente, sobre o ritmo de descida da 
dívida pública, mas só o usaria quem quisesse. Financiá-lo 
pode ser um problema. Uma possibilidade será recorrer 
às verbas destinadas ao PRR, que, na minha opinião, cada 
vez faz menos sentido.

É até possível que, por si só, a existência de tal programa 
cautelar seja suficiente para acalmar os mercados. Se este 
cenário idílico se verificar, pode até nem ser necessário 
aplicá-lo na prática.

Post Scriptum
Percebo que muita gente esteja preocupada com o 

impacto das taxas de juro na habitação. É normal que 
assim seja. O meu conselho é que vão o quanto antes ao 
banco e façam simulações para diferentes taxas de juro, 
para poderem ter uma ideia do impacto que uma subida 
das taxas de juro terá na sua prestação. Se for caso disso, 
ponderem a hipótese de mudar o empréstimo de taxa 
variável para taxa fixa, com um eventual alargamento do 
prazo de pagamento. Perante a hipótese de incumprimen-
tos, os bancos terão de facilitar esta conversão. O Banco 
de Portugal também pode ter aqui um papel importante, 
não só para incentivar os bancos a serem parte da solução 
como para evitar que abusem da situação.

É possível que os investidores procurem paragens mais seguras  
e abandonem países tão endividados como Portugal

Um programa cautelar

Se a perceção 
mudar e 
passarmos a ser 
tidos como de 
elevado risco, só 
nos emprestarão 
dinheiro a taxas 
mais elevadas

Professor de Economia da Univ. do Minho
Luís Aguiar-Conraria
 

lfaguiar@eeg.uminho.pt

H
erman José subiu ao palco de 
forma inesperada num espetá-
culo de John Cleese em Lisboa. 
Na linguagem dos jovens, Her-

man crashou Cleese, mas só para lhe 
dar um abraço de fã. Herman sempre 
viu em Cleese e nos Monty Python a 
sua grande fonte de inspiração. A cena 
é confrangedora, sim, mas há duas ma-
neiras de encará-la.

A primeira maneira é através da incle-
mência e da ausência de empatia. Não é 
preciso ir lá para sabermos que foi esta a 
reação base das redes sociais, essas má-
quinas de fazer humanos sem empatia. 
Aposto que Herman foi apelidado de 
“patético”, “velho sem noção”, “provin-
ciano”. A segunda maneira de ver a cena 
é através precisamente da empatia por 
outro ser humano mesmo quando ele se 
coloca numa posição embaraçosa. Aliás, 
precisamos de empatia sobretudo quan-
do o outro está numa posição criticável 
ou gozável. Sim, eu também acho que 
a cena é um pouco confrangedora, mas 
eu só vejo ali um homem envelhecido 
e longe do seu pico, o Herman, a pedir 
colo e atenção. É uma cena que revela a 
fragilidade humana de uma estrela. Lem-
brei-me logo de filmes sobre o ocaso dos 
famosos como “All About Eve” ou “The 
Wrestler”. Herman andou connosco ao 
colo durante 25 anos; ele tirou-nos do cin-
zentismo salazarista e da agressividade 

comunista; o Herman foi uma das pes-
soas que europeizou Portugal. Podemos 
agora por favor mostrar um pouco de 
empatia e compreensão por este Herman 
fragilizado? Podemos dar-lhe colo, por 
favor? É da mais elementar justiça.

Esta cena não remete apenas para a 
morte da empatia. Também convoca o 
tema da liberdade ou a ausência dela. 
Cleese e Herman fazem parte de um 
tempo, a segunda metade do século XX, 
muito mais livre do que o nosso tempo. 
A primeira metade do século XXI é mui-
tíssimo menos livre, muitíssimo. Nem 
há comparação possível. Os programas 
clássicos do Herman dos anos 80 e 90 
não teriam espaço hoje em dia nas tele-
visões. Aliás, reparem como o regresso 
da “Noite da Má Língua”, outro espaço 
clássico de liberdade, está a ser feito no 
podcast e não na televisão. O “Herman 
Enciclopédia” e o “Tal Canal”, radiogra-
fias inclementes e bem-humoradas dos 
defeitos de todos os sectores da socie-
dade portuguesa, não sairiam do papel 
hoje em dia devido ao clima de censura 
e autocensura imposta pelo tribalismo 
criado e alimentado pelo politicamente 
correto. Hoje não se pode gozar com 
portuenses ou alentejanos, não se pode 
gozar com transmontanos ou açorianos, 
não se pode gozar com chungas ou be-
tos, não se pode gozar com ciganos ou 
com africanos, não se pode gozar com 
muçulmanos e por isso até já nem se 
goza muito com católicos, não se pode 
gozar com ambientalistas ou transgéne-
ro, não se pode gozar com gordos ou com 
magros, feios ou bonitos, guedelhudos 
ou carecas. Tragicamente, a época que 
proíbe o humor sério e adulto em rela-
ção a grupos e identidades coletivas é a 
mesma época que cai na falta de empatia 
em relação a indivíduos em concreto e 
por isso desenvolve o humor da humilha-
ção individual (roast), que tem muito de 
infantil, de pátio de escola, de bullying. 
Serei o único a pensar que esta troca re-
vela uma doença coletiva profunda e um 
afastamento da liberdade e da empatia?

Herman José 
e a empatia

A época que proíbe o humor  
sério e adulto em relação a 
grupos e identidades coletivas  
é a mesma época que cai  
na falta de empatia em relação  
a indivíduos em concreto e por 
isso desenvolve o humor da 
humilhação individual (roast)

A
ntónio Costa governa através de 
anúncios. Faz de uma promes-
sa um anúncio e depois trata o 
anúncio como se já fosse um 

resultado. Quando a promessa não se 
cumpre e o resultado não se vê, faz um 
novo anúncio... Nos serviços públicos 
o volume de anúncios deve ter sido, no 
entanto, inversamente proporcional à 
redução do investimento público. Os 
governos de António Costa foram aque-
les que menos investiram (ainda que 
todos os anos tenham anunciado: “para 
o ano é que é”). O investimento público 
foi menor do que nos “terríveis” anos 
da troika. O aparentemente milagre re-
vela-se uma “fraude” com a exposição 
dos crescentes problemas nos serviços 
públicos e a incapacidade de resposta 
do Estado aos desafios sociais crescen-
tes num contexto externo mais difícil.

A saúde é o tema do momento, com 
a multiplicação de casos mediáticos. 
Hesito sempre em retirar conclusões 
desses casos dramáticos. O impacto 
emocional que trazem pode desvirtuar 
a análise de todo o sistema. Podia pe-
gar no excesso de mortalidade do mês 
de maio (o mais elevado dos últimos 
40 anos) para dramatizar. Mas pode 
ser apenas resultado da mais recente 
vaga pandémica. Comecei, portanto, 
pelos dados globais sobre o excesso 
da mortalidade durante os dois anos 

da pandemia. É um indicador melhor 
que as mortes por covid. Diferentes 
critérios de atribuição de “morte por 
covid” distorcem a comparação. Acres-
ce que o excesso de mortalidade é o que 
melhor revela a resposta dos sistemas 
nacionais de saúde no seu todo (como 
impediram as mortes por covid, sem 
agravar as mortes por outras doenças). 
Somos o 11º Estado europeu em excesso 
de mortalidade nos últimos dois anos.

E o que revelam os outros dados? 
Soubemos recentemente que a taxa de 
mortalidade materna foi a mais elevada 
dos últimos 38 anos. O tempo de espera 
para uma primeira consulta aumentou. 
O cumprimento do tempo máximo de 
resposta nas consultas de especialidade 
também piorou. Não encontrei fontes 
oficiais, mas várias notícias indicam 
que as listas de espera para cirurgias 
também pioraram. Quanto ao anúncio 
de que todos os portugueses teriam 
médico de família, aconteceu o contrá-
rio: o número daqueles sem médico de 
família aumentou. Só em 2020 foram 
mais 300 mil portugueses a ficarem 
sem médico de família. Existem hoje 
mais de 1 milhão e 200 mil portugueses 
sem médico de família. Praticamente 
todos os indicadores já estavam a piorar 
antes da pandemia (sendo que, nalguns, 
existiu uma breve melhoria no período 
pós-troika para depois piorarem).

Não surpreende assim que o número 
de portugueses com seguro de saúde 
privado tenha aumentado 90% nos últi-
mos 15 anos, sendo que o maior aumen-
to ocorreu mesmo nos últimos anos.

A ironia suprema: aqueles que mais 
anunciam defender o serviço nacional 
de saúde são aqueles cujas políticas 
mais têm conduzido os portugueses 
para fora do SNS. Afinal, nem a esta-
tização do sistema nacional de saúde 
trouxe melhor saúde para todos, nem 
os anúncios substituem a falta de in-
vestimento público. O grande objetivo 
do serviço nacional de saúde é garan-
tir o acesso universal e de qualidade à 
saúde. É isso que temos de defender. 
Quem está a comprometer este objetivo 
é quem está a dar cabo do SNS.

O ataque  
ao SNS

Aqueles que mais anunciam 
defender o serviço nacional de 
saúde são aqueles cujas políticas 
mais têm conduzido os 
portugueses para fora do SNS

Miguel Poiares Maduro
política@expresso.impresa.pt



Expresso, 17 de junho de 202238 PRIMEIRO CADERNO

Opinião

Daniel Oliveira
danieloliveira.lx@gmail.com
Daniel Oliveira
danieloliveira.lx@gmail.com

Diretor-executivo da Amnistia 
Internacional em Portugal

O último passeio 

Pedro A. Neto 

K
harkiv era o lar de 1,5 milhões 
de pessoas. Foi alvo das forças 
militares russas desde o iní-
cio da invasão. A utilização de 

bombas de fragmentação sob áreas 
residenciais trouxe-lhe o rasto da des-
truição desproporcionada, deixando 
famílias sem casa e casas sem família. 
Uma cidade de catedrais e universida-
des, Kharkiv transbordava vida, luz e 
cor. Tudo isso acabou por agora. Mui-
tas partes reduziram-se a escombros 
cinzentos devido à destruição causa-
da por este tipo de bombas proibidas, 
numa devastação que se espalha por 
largas áreas sem precisão.

Ainda que a Rússia não integre a 
Convenção sobre Munições de Frag-
mentação e a Convenção sobre a 
Proibição do Uso, Armazenamento, 
Produção e Transferência de Minas 
Antipessoais e sobre a sua Destrui-
ção, não pode recorrer a estas armas 
de ataque indiscriminado matando 
ou deixando civis feridos, arrasando 
as suas habitações e infraestrutu-
ras civis como hospitais e escolas. 
Fazê-lo é cometer crimes de guerra 
ao abrigo do Direito Internacional 
Humanitário.

Desde 24 de fevereiro, e em resul-
tado de atos proibidos como estes, o 
Departamento Médico da Adminis-
tração Militar Regional de Kharkiv 
registou 606 civis mortos e 1248 
feridos na região, alguns dos quais 
tinham hastes de aço de munições de 
fragmentação 9N210/9N235 dentro 
dos seus corpos.

Em Kharkiv, as pessoas morreram 
nos espaços que eram para si ainda 
de relativa segurança, os seus lares. 
Morreram enquanto brincavam com 
os seus filhos em parques infantis ou 

aguardavam em filas de ajuda huma-
nitária para receber os alimentos a 
que já não tinham acesso, como nós 
temos por garantido em Portugal. 
Morreram porque seguiam com as 
suas vidas que não ameaçavam ne-
nhum tipo de autoridade em Mos-
covo ou em lado nenhum. 

Quem sobreviveu continua sem os 
seus entes queridos, continua com 
perda parcial ou total dos membros 
do seu corpo que lhes foram arranca-
dos violentamente de um momento 
para o outro. Todas estas pessoas en-
frentam agora o futuro condicionadas 
a uma guerra que não escolheram. 
Não é possível ficar indiferente a uma 
criança de quatro anos que, num mo-
mento, brinca num parque infantil, no 
seguinte, vê corpos de adultos espa-
lhados pelo chão, inclusive o da mãe 
que mais tarde veio a perder a vida.

Perante a barbárie, é imperativa, 
por parte das autoridades, a realiza-
ção de investigações independentes, 
imparciais e exaustivas sobre todas 
as alegações credíveis de crimes de 
guerra por parte das forças russas 
e ucranianas e, sempre que se ve-
rifiquem provas suficientes de cri-
mes, os suspeitos devem ser levados 
à justiça em julgamentos justos e 
transparentes e por tribunais com-
petentes e reconhecidos para julgar 
crimes de guerra. Por sua vez, aos 
familiares de vítimas mortais civis e 
às vítimas civis com perda parcial ou 
total de membros, deve ser-lhes pro-
porcionado, pelo acesso à justiça, a 
reparação que as ajude a viver a vida 
nas novas circunstâncias de limita-
ção funcional que criminosamente 
lhes foram impostas. Ao mal feito 
deve procurar-se apaziguar os seus 
efeitos de todas as formas possíveis. 
Só a justiça, em todas as suas compo-
nentes, pode ter esse papel.

Miguel Pina e Cunha, Arménio 
Rego e Luísa Pestana

A 
pandemia confrontou as or-
ganizações com a necessida-
de de testar novas práticas, 
nomeadamente o trabalho 

remoto: uma tecnologia disponível 
há décadas foi adotada massivamen-
te. Finda a pandemia constatou-se a 
inviabilidade do regresso à velha or-
dem. Uma tendência parece incon-
tornável: o regime de trabalho híbri-
do. Eis cinco notas sobre o mesmo.

1. Importa ser cauteloso sobre as 
“melhores práticas”. Não há tama-
nhos únicos. No seio da mesma em-
presa, o que funciona numa área 
(a fábrica) não se aplica a outra (o 
escritório). 

2. A possibilidade de trabalhar em 
modo remoto deve ser acomodada 
às preferências pessoais — que varia-
rão consoante a fase da vida familiar 
ou a distância casa-escritório. Para 
pessoas que há muito interagem 
presencialmente, será mais fácil rea-
lizarem conjuntamente trabalho re-
moto do que para outras que jamais 
ou raramente interagiram cara a 
cara. As práticas diferenciadas têm 
um custo: perceções de injustiça. 
Urge adotar práticas ajustadas às 
preferências pessoais sem ferir prin-
cípios de justiça nem o interesse da 
organização.

3. Mesmo que o trabalho remoto 
seja “tecnicamente” viável, os ris-
cos de isolamento social não são 
desprezíveis. Acresce o perigo de 
emergirem “bolhas” virtuais consti-
tuídas por grupos de trabalhadores 
remotos que raramente interagem 
com outros grupos. Há ainda o risco 
de os trabalhadores remotos sofre-
rem com a síndrome “longe da vis-

ta, longe do coração”. Esta é outra 
razão para que o regime híbrido, e 
não o exclusivamente remoto, seja 
adotado. 

4. O dia na organização não deve 
ser uma réplica do dia em casa. Uma 
queixa recorrente é que não faz sen-
tido ir à empresa fazer o que se fazia 
em casa. Importa mudar a natureza 
do trabalho nos dias despendidos no 
escritório. Estes devem ser usados 
para atividades que beneficiam da 
presença de toda a equipa. Podem 
ser desenhadas atividades que criam 
valor e justificam a saída do conforto 
(e da poupança) do lar, como visitar 
e receber clientes. Assim os líderes 
de equipa se tornam (também) ges-
tores de eventos: os dias no trabalho 
devem trazer algo de diferente e, 
ocasionalmente, uma experiência 
memorável. 

5. Gerir equipas passa a ser uma 
atividade dual: gere-se a equipa de 
uma forma diferente em dias dife-
rentes. Este exercício envolve maior 
complexidade. Implica clarificar ob-
jetivos e expectativas, e abandonar 
o controlo “à maneira antiga”. O 
escritório deixa de ser um espaço de 
controlo. Passa a ser o local onde se 
desenvolvem o capital social (i.e., as 
redes de cooperação), a cultura e o 
conhecimento tácito.

A escassez de tempo e a novidade 
da prática conspiram contra esta 
mudança de paradigma. A tendên-
cia (compreensível, mas contra-
producente) será a de atuar, o mais 
possível, como antes. O mundo de 
antes, todavia, terá acabado. Quem 
melhor se adaptar às novas regras 
construirá espaços de trabalho à 
medida das novas expectativas e das 
possibilidades trazidas pela tecnolo-
gia. Gerir este hibridismo requer um 
novo paradigma de gestão.

Nova SBE; Católica Porto Business School; 
administradora da Vodafone

O trabalho híbrido

O 
problema das urgên-
cias é a falta de médicos 
especialistas. O proble-
ma do SNS é um pouco 

mais estrutural do que isso. É 
de organização e de sustenta-
bilidade. E dizê-lo não é ata-
car o SNS, é querer defendê-lo 
para que os que o atacam em 
nome dos seus interesses não 
o vençam pela exaustão. É o 
que já estão a conseguir, com anos de pressão para 
a desestruturação do que já foi um dos nossos 
maiores orgulhos. Durante a pandemia, o SNS 
demonstrou ser a única verdadeira resposta de 
saúde pública. Foi posto à prova. Mas foi-o de 
tal forma que ficou exausto e as suas 
fragilidades vieram ao de cima. Os 
episódios destes dias, num fim 
de semana muito prolonga-
do e com as urgências dos 
hospitais no mínimo das 
suas capacidades, ape-
nas tornaram isso mais 
evidente. A reação de 
alguns às críticas, que 
consideram mais um 
ataque ao SNS, serve 
de pouco. O ataque 
dura há anos. Como 
disse Isabel Vaz, CEO 
do Luz Saúde, este é o 
melhor negócio depois 
das armas. Os apetites são 
vorazes e sente-se o eco do 
mais poderoso lóbi mediático 
deste país. Mas a defesa faz-se com 
políticas racionais, não com a negação 
dos problemas.

Nos Orçamentos de 2021 e 2022, BE (nos dois) 
e PCP (no segundo) fizeram deste tema uma das 
principais razões para a sua oposição: depois da 
covid, o sistema iria colapsar. O debate ficou-se pela 
crise política e ninguém quis perder muito tempo 
com o conteúdo. Mas o tempo deu-lhes razão: de 
nada servia abrir vagas para mais médicos que ine-
vitavelmente ficariam vazias. Nem chegava pagar 
mais. Era preciso mexer nas carreiras.

O sistema de urgências depende, hoje, de pres-
tadores externos. Não para funções extraordi-

e mais uma vez, a solução da direita é o pré-fa-
bricado ideológico que tem para tudo: se o SNS 
não garante, não se lhe dá mais meios. Passa-se a 
função para o privado, como Marta Temido acabou 
de fazer e nunca será considerado suficiente. Não 
se resolvem os problemas do público, compra-se 
fora. Até tudo o que interessa estar no privado e 
ser impossível manter o SNS por falta de massa crí-
tica, meios e médicos. O que acontecerá depressa, 
porque temos escassez de especialistas, também 
graças a uma Ordem que quer manter baixa a 
oferta para controlar preços. Acontece que, neste 
caso, é mesmo ao privado que se tem recorrido. A 
empresas de tarefeiros, com a perversidade que se 
vê. A conversa dos privados é antiga, mas, em 2019, 
o Hospital de Braga melhorou os seus indicadores 
de produtividade depois de deixar de ser uma PPP 
e antes da covid impedir qualquer comparação. Só 
que esta crise nada tem que ver com a gestão de 
cada hospital. É do sistema que dura e piora desde 
os anos 2000.

O plano de contingência do Ministério, além do 
trabalho em rede, não dispensa o recurso a muitos 
tarefeiros, dá incentivos temporários aos médicos 
do SNS, não resolvendo a carência dos especialistas 
nos hospitais, e recorre aos privados. Para o longo 
prazo, não espero, na atualização das remunera-
ções, que se faça em poucos dias o que se recusou 
em seis anos. O que é preciso é dar autonomia para 
os hospitais contratarem e aumentar de forma 
permanente e muito substancial os médicos que es-
colham a exclusividade, para que não se torne mais 
atrativo cortar o vínculo com o SNS e continuar a 
trabalhar para ele. Tudo isto piora com um sistema 
hospitalocêntrico. E é por isso que ter centenas de 
milhares de portugueses sem médico de família é 
um dos maiores fracassos deste Governo.

Como expulsar médicos do SNS
nárias, mas para necessidades 
permanentes. As empresas que 
fornecem estes serviços, mui-
tas delas criadas por médicos 
saídos do SNS, tendem a falhar 
quando todo o sistema passa a 
depender delas. Só para pegar 
num dos hospitais que entrou 
em rutura na semana passada, 
metade do serviço de urgência 
obstetrícia de Portimão depen-

de de tarefeiros. É impossível organizar escalas 
com trabalho externo especializado nestas dimen-
sões. E quando uma urgência fecha por falta de 
médicos vai entupir a do hospital ao lado. Os médi-
cos especialistas do SNS recebem cerca de €20 por 

cada hora extraordinária — à hora a que 
escrevo, não sei que atualização 

será proposta. As empresas de 
trabalho temporário rece-

bem entre o dobro a cin-
co vezes mais. E muitos 

médicos preferem não 
fazer contratos com o 
Estado e ganhar mais 
por fora para fazer o 
que fariam por me-
nos lá dentro. O que 
o Estado está a fazer 
é a empurrar médicos 

para fora do SNS, pa-
gando-lhes mal dentro e 

melhor fora. E gastando 
mais. Não espanta. A irra-

cionalidade vai ao ponto de 
haver protocolos de equipas ci-

rúrgicas do público que vão operar 
doentes do SNS no privado pelo dobro 

ou triplo do que no seu hospital.
A irracionalidade tem uma história política. O 

permanente ataque à contratação dos funcionários 
do Estado — pagos acima do salário médio nas 
funções menos qualificadas, mas bem abaixo nas 
mais qualificadas — tem criado uma cultura de 
desperdício, em que já só se conseguem tapar bu-
racos. Esse ataque, tantas vezes demagógico, não é 
inocente. Pretende degradar serviços públicos para 
os libertar para o negócio privado, especialmente 
interessado em serviços com procura inelástica e 
protegidos da concorrência externa. Neste caso, 

As urgências dependem  
de prestadores externos para 
necessidades permanentes.  
O Estado está a empurrar  
médicos para fora do SNS, 
pagando-lhes mal dentro  
e melhor fora. E gastando mais

A
s grandes crises acarretam fre-
quentemente resoluções impor-
tantes. A criação de organizações 
globais, com o objetivo de pensar 

o mundo como um todo, foi uma das 
decisões cruciais que resultaram dos 
conflitos armados do séc. XX. Existem 
hoje mais de 300 organizações intergo-
vernamentais e várias delas têm como 
princípio o propósito de trabalhar com 
todos e para todos. Criada em 1948, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
é uma dessas organizações. Das inúme-
ras conquistas no seu currículo, talvez a 
mais visível seja a erradicação da varíola, 
após uma longa campanha mundial de 
vacinação. É certo que há ainda muito 
trabalho por fazer — hoje, uma em cada 
cinco crianças no mundo não recebe 
vacinas contra doenças evitáveis como a 
difteria, tosse convulsa, tétano, sarampo 
ou poliomielite — mas a ação da OMS sal-
vou muitos milhões de vidas nas últimas 
sete décadas.

Se, para muitos, é clara a importância 
de haver instituições fortes e inclusivas, 
que lideram um processo de coopera-
ção e colaboração em vez de competi-
ção, outros (e muitas vezes os mesmos) 
consideram que estas organizações têm 
modelos de governação ultrapassados e 
pouco transparentes, não representan-
do o interesse global. O sentimento de 
desconfiança associa-se frequentemente 
ao ritmo demasiado lento com que es-
tas organizações normalmente parecem 
responder às solicitações que lhes são 
dirigidas.

A pandemia de covid-19 teve a proe za 
de revelar os extremos destas posições. 
Durante os últimos dois anos, a OMS 
esteve na mira de todos, e nem sempre 
pelas melhores razões, tendo sido criti-
cada por não conseguir convencer os 194 
Estados-membros a seguirem as suas 
orientações. Por outro lado, a pandemia 
veio relembrar-nos que vivemos todos no 
mesmo planeta, e que os nossos maio-
res problemas — sejam pandemias ou 
resistência a antibióticos ou mudanças 
climáticas — são todas questões urgentes 
e globais que só podemos abordar ou 
mitigar coletivamente.

Enquanto uns apelam a reformas ur-
gentes e efetivas, outros duvidam que 
haja tempo ou se é mesmo desejável es-
perar pela reforma das grandes institui-
ções. A cientista, já reformada, Françoise 
Barré-Sinoussi, laureada em 2008 com 
o Prémio Nobel em Fisiologia e Medi-
cina pela descoberta do vírus VIH, e o 
professor de Ciência Política Olivier Nay 
propuseram recentemente reformular 
a OMS com a criação de um novo pilar 
— um Painel Intergovernamental para a 
Saúde Global — envolvendo uma rede de 
cientistas de diferentes partes do mundo 
e de diversas disciplinas, responsáveis 
por promover consensos científicos sobre 
as principais questões de saúde e por 
propor uma agenda global. Tratar-se-ia 
de algo semelhante ao conhecido IPCC 
(do inglês Intergovernmental Panel on 
Climate Change), que, desde que foi cria-
do em 1988, tem sido fundamental para 
pressionar os governos a agir perante as 
suas projeções e análises sobre mudan-
ças climáticas. Este novo pilar da OMS 
funcionaria como uma rede global de 
especialistas, descentralizada e protegida 
da pressão política ou interferência buro-
crática. Dar voz à comunidade científica, 
com a capacidade de pensar livre e global-
mente, resultaria num processo de toma-
da de decisão mais ambicioso, consensual 
e inclusivo no ecossistema global de saú-
de, colocando o conhecimento científico 
na base da decisão política. O mundo en-
frenta enormes desafios, novos e antigos, 
na saúde global e a OMS continua a ser a 
única organização com capacidade para 
traduzir o conhecimento científico em 
políticas internacionais endossadas pelos 
mais diversos governos. Reformulá-la é 
essencial para reganharmos a capacidade 
de trabalhar com todos e para todos.

Pensar 
global 

Maria Manuel Mota 
mmota@medicina.ulisboa.pt
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Henrique Monteiro

A popularidade não 
devia ser critério para 

eleições; se o fosse, 
eram do Senado o Pato 
Donald e os Marretas 

Orson Welles (1915-1985), EUA, 
ator, realizador e escritor. 

Célebre na rádio, TV e cinema

ANTES QUE  
ME ESQUEÇA

ARRAIA-MIÚDA
Disse Marcelo que 
sem a arraia-miúda 
não teria havido 
Portugal. Tem razão, 
mas sem a invasão 
dos mouros, não teria 
havido ‘arraia- 
-miúda’. É que o 
termo arraia vem 
mesmo do árabe ar-

rahya, que significa (vejam lá) 
rebanho e, por extensão, povo, 
plebe, os que são conduzidos. 
Claro que quando o cronista 
Fernão Lopes (c.1385-1460) 
escreveu o termo na sua 
crónica de D. João I, já se referia 
ao povo simples, uma vez que 
ele próprio se considerava 
membro dessa ‘arraia-miúda’. 
Felizmente, nenhum daqueles 
irritantes politicamente 
corretos sabe a origem do 
significado da palavra, que 
tem como sinónimos ralé (do 
francês), escória (do grego, 
skoria, ou fezes), plebe (do 
latim plebes, gente sem 
qualificação nem distinção) 
e muitos outros nomes 
altamente discriminatórios. 
Salva-se ‘ventre ao léu’, uma 
vez que, de certo modo, voltou 
a estar na moda. É curioso 
como ainda hoje, quase 500 
anos passados sobre a Crónica 
de Fernão Lopes, se interpreta 
de forma tão literal. As partes 
convenientes, claro. Por 
exemplo, nunca se refere que 
a ‘arraia-miúda’ instigada por 
uns nobres, andou a correr 
Lisboa a dizer que matavam 
o Mestre d’Aviz, no Paço da 
Rainha. Esta é a fake news 
documentada mais antiga da 
nossa História.

O POVO, O POVO!
Há uma tendência 
clara para 
considerarmos o valor 
das palavras imutável. 
Não é. Já vimos o que 

significam termos que hoje 
mudaram de sentido. Povo é 
uma dessas palavras. Na Idade 
Média e na transição para a 
Idade Moderna (as definições 
destas idades também não são 
rigorosas), povo significava, 
essencialmente, súbdito. No 
século XIV, quando se dão os 
acontecimentos que levam D. 
João I ao trono de Portugal, 
derrotando D. Juan de Castela, 
povo significava súbditos; e 
caso não fossem súbditos, não 
eram das hierarquias da Igreja 
ou da nobreza, mas simples 
artesãos. Quem defendeu D. 
João nas cortes foi o que hoje se 
consideraria um jurista — João 
das Regras, que era enteado 
de Álvaro Pais, que fora o que 
hoje chamaríamos primeiro-
ministro de D. Fernando. Um e 
outro não eram nobres... mas 
eram povo, tal qual Costa e 
Marcelo o são. Não menos!

O DISCURSO  
DO REI
Aplicar este conceito 
de povo como 
arraia-miúda é, 
essencialmente, 
monárquico. O 
povo, na república, 
é composto de 

cidadãos, de indivíduos 
independentes e não com laços 
entre si. Podem ou não ter 
interesses comuns, mas não 
constituem uma classe. Essa 
ideia — e que, aliás, começou 
a aplicar-se ao proletariado, 
ou seja, ao povo que ganhava 
a vida como assalariado 
na indústria, voltou com os 
marxistas e protomarxistas. 
Que, aliás, os aliaram aos 
camponeses, na célebre 
bandeira da foice e martelo. 
Por mim, acho-me indivíduo; 
cidadão, quando pago 
impostos.

OS DIAS QUE ME OCORREM
RETICÊNCIAS
Sinceramente, coloco 
bastantes reticências às 
reticências que António 
Costa tem colocado à 
adesão da Ucrânia à UE. 
Todos sabem que não pode 
ser para amanhã, mas dizer 
como Macron, que pode 
levar décadas, ou como 
Costa, que insiste não se 
poder depois provocar 
uma desilusão entre os 
ucranianos... Meus caros, 
se a Europa for apenas 
económica e não política 
e geopolítica, não é só a 
Ucrânia que corre o risco 
de acabar.

AS ARMAS
Também compreendo 
muito bem todos os que 
estão fartos da guerra. Só 

não entendo aqueles que o 
proclamam sem acrescentar 
estarem fartos de Putin 
e da sua camarilha que 
todos os dias ameaça não 
só a Ucrânia como diversos 
países. Ainda bem que 
continuam a ir armas para 
Kiev; é que aos ucranianos 
de nada vale parar a guerra 
— serão perseguidos e 
dizimados, extirpados dos 
seus direitos e bens. E à 
Europa de nada serve uma 
Rússia que acredita poder 
fazer o que quer, sem medo 
de represálias, da aplicação 
das leis internacionais. A 
ninguém decente convém a 
imoralidade.

A SEGUNDA VOLTA
Não existe, neste momento, 
melhor ambiente político 

para verificar como os 
extremos se tocam — mais 
do que isso, quase se amam 
— do que a França. Marine 
e Mélenchon são ambos 
vagamente pró-russos, 
anti-NATO, defensores da 
soberania de França face 
a leis europeias (aquilo 
que tanto é criticado a 
Orbán); numa palavra, são 
farinha do mesmo saco. 
No entanto, juntos, têm 
quase 50% dos votos dos 
franceses e podem retirar, 
já no domingo, a maioria a 
Macron que (como todos 
os fracos) começou a ceder 
um pouco à retórica dos 
seus adversários.

A DÍVIDA CONTINUA
Poderia ser ‘continua’ ou 
‘contínua’, porque ambas 

as afirmações são verdade. 
O BCE e a sua presidente 
Lagarde decidiram abrir 
umas exceções na compra 
de dívida para os ex-
PIGS, atuais países do Sul 
(Portugal, Itália, Grécia e 
Espanha). Claro que não 
se indaga o que se passa 
em países que após tanto 
apoio ainda não geram 
confiança nos mercados. É 
apenas preciso aguentar o 
barco antes do naufrágio. 
Melhor assim; temos mais 
folga.

OBSTETRÍCIA
Já há plano de 
contingência, já não há 
problemas. E, se houver, a 
culpa é dos médicos, dos 
privados e, se necessário 
for, de Passos.

JUSTIÇA  
E PAZ
A junção das palavras 
justiça e paz é um 
imperativo. Não por acaso, 
as comissões ‘justiça e paz’ 
da Igreja Católica, numa 
reunião internacional na 
Hungria, retiraram como 
conclusão que “sem justiça 
não há paz”. Parece-me 
isto de tal forma óbvio 
que não concebo como 
certos analistas na Europa 
dividem as posições dos 
diversos países entre os 
partidários da paz (que 
querem negociar com 
Putin) e os da justiça (que 
querem que Putin seja 
penalizado). Sinceramente, 
uma paz sem justiça é 
inexequível. Talvez possa 
existir nos cemitérios.

FO
T

O
 H

U
G

O
 D

EL
G

A
D

O
/L

U
SA

C
ada ser humano tem a sua 
personalidade, ou seja, um 
conjunto de características 
distintivas que o tornam 

único. Dessas marcas fazem par-
te, entre outras, a inteligência, o 
carácter, o temperamento, a espi-
ritualidade e, até, a constituição 
física ou o timbre da voz.

Mais complexo é perceber que 
o termo personalidade e persona-
gem tem a mesma origem. E que 
essa via direta etimológica vem 
de persona, que não significa mais 
do que a máscara que os atores 
usavam no teatro grego. Verda-
deiramente a palavra passa para 
o latim, vinda do etrusco, que a 
vai buscar ao grego. Enfim, como 
diziam alguns antigos, se soubésse-
mos todos grego e latim estávamos 
muito mais bem apetrechados para 
conhecer o mundo.

Por isso há personalidades mul-
tifacetadas e, se não demorarmos 
muito tempo a pensar numa, sur-
ge-nos o professor Marcelo como 
um exemplo. Desde logo, professor 
Marcelo; claro que o nome forte, 
que foi também o do sucessor de 
Salazar, ajuda a que seja conhecido 
com esta familiaridade. Ninguém 
chamava professor Diogo a Frei-
tas, assim sem um único apelido. 
No entanto, Marcelo não necessi-
ta do Rebelo de Sousa para nada. 
Ele, em jovem, chegou a assinar 
Rebello (com dois l) e Souza (com 
z), mas cedo percebeu que era ‘o 
Marcelo’. Sim, o termo professor 
só aqui está porque não estamos 
numa conversa informal e este é 

O estranho caso do professor Marcelo

um jornal sério, que carece de al-
guma formalidade, caso contrário, 
‘o Marcelo’ chegava.

Ora, o que tem Marcelo? Des-
de logo podemos dizer que é uma 
personagem (e já agora aprovei-
to para dizer que personagem é 
um termo do género feminino). 
Marcelo tem tantas característi-
cas marcantes que não parece ser 
feito na forja em que se fazem os 
outros seres humanos, mas antes 
na imaginação, necessariamente 
fértil, de um autor. Marcelo é in-
teligente, tem carácter, tem bom 
coração (podem crer), é simpático 
(muito), não é conflituoso; porém, 
muito do que faz parece fugir à sua 
principal característica, que é, acho 
eu, a inteligência. Naturalmente, 
multifacetado, como é, e não sendo 
um santo (embora deva ter dias 
em que lhe apeteça ser) tem ou-
tros recursos na sua persona. Um 
deles, à falta de melhor definição, 
é a travessura; podia dizer, como 
outros, traquinice, mas é mais do 
que isso, porque além das parti-
das que prega (e prega várias) há 
uma espécie de finta que pode ser 
dirigida a amigos e adversários de 
momento. Ele é travesso, mesmo 
em assuntos sérios. Arrisca, pelo 
puro prazer de arriscar, e pode per-
der. Não que seja desinteressado 
ao ponto de gostar de perder, mas 
porque faz parte dele e subjuga-o. 
É mais forte do que ele próprio 
dizer uma palavra fora da caixa, ou 
atuar de forma desconcertante. Os 
especialistas em política dizem que 
ele não dá ponto sem nó; mas eu — 

quem sabe se ingénuo ou apenas 
com uma perspetiva diferente — di-
rei que ele dá o ponto e, só depois, 
e se conseguir, dará o nó.

Que necessidade tinha ele da 
cena com a rainha de Inglaterra, 
quando tentou contar-lhe a vida? 
Que histrionismo o guiou ao en-
contro de Xanana Gusmão, em que 
as próprias máquinas fotográficas 
ficaram espantadas? Porque há de 
ele dizer que a crise do SNS é uma 

coisa passageira? E por que razão 
responde a Cavaco que cada ex-
-presidente tem o seu estilo, mas 
que no seu caso, ficará calado?

Sim, sim... Mário Soares disse 
o mesmo e foi o que se viu. Toda-
via, mais do que acreditar nas suas 
palavras, ditas com convicção, no 
momento, mas desditas por ne-
cessidade no futuro (mais uma vez 
evoco Soares, a quem me ligou uma 
amizade que vinha da minha in-
fância); mais do que a direita se 
irritar porque ‘o Marcelo’ não ataca 
o Costa, nem o seu governo, temos 
de chegar a uma conclusão clara 
e inequívoca: Marcelo Rebelo de 
Sousa, o Presidente da República, 
é mesmo assim. Ele fala do povo, 
enche a boca com o povo, porque 
se sente um de nós (se é que nós so-
mos povo... isto de classes e estra-
tos sempre me baralhou). Marcelo, 
porém, sente-se popular e gosta de 
ser amado — talvez não haja outro 
bem na vida que ele mais aprecie. 
Por isso, se um dia o povo se co-
meçar a fartar de Costa e do seu 
Governo, Marcelo será solidário 
no enfado (caso dos incêndios, por 
exemplo; ou das armas de Tancos). 
Até lá, tira selfies não porque seja 
cobarde, como também se diz, mas 
porque faz parte da sua persona 
(a mesma que em miúdo o leva-
va a pôr palitos nas campainhas, 
para estas tocarem noite fora). Ser 
travesso, mas evitar o confronto. 
É assim o homem que elegemos, 
figura singular cuja personalidade 
é exatamente igual à sua máscara.

hmonteiroexpresso@gmail.com
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Cinzento “Essa sombra à ja-
nela és tu, não é outra pessoa, 
és tu”, escreveu Robert Desnos 
em “A Coberto da Noite”. Nu-
vens e neblina.

Casal detido por compras 
com dados bancários Um 
casal foi detido pela PJ por com-
pras, sobretudo de material in-
formático, pagas com cartões 
e dados bancários de terceiros, 
que atingiram um valor superior 
a €40 mil e prejudicaram mais 
de 300 vítimas.

Pichagens a sedes do PCP 
Fontes policiais dizem que pou-
co ou nada podem fazer para 
identificar os autores dos atos de 
vandalismo a sedes do PCP por 
represálias à posição do partido 
sobre a invasão russa da Ucrânia.

Metro de Lisboa contrata O 
Metro de Lisboa anunciou que 
irá abrir mais cinco concursos 
até ao dia 31 de julho para re-
forço de trabalhadores, que se 
juntarão aos oito já a decorrer. 
E vai avançar com a promoção 
interna de 22 operadores comer-
ciais a maquinistas.

Trabalhadores da Autoeu-
ropa preocupados Um estu-
do divulgado esta semana alerta 
para a possibilidade de o país 
perder a produção de carros hí-
bridos e elétricos para outras 
geografias. Rogério Nogueira, 
coordenador da Comissão de 
Trabalhadores da Autoeuropa, 
mostra-se preocupado com o 
futuro desta fábrica.

Prémio para colunista A so-
cióloga Luísa Schmidt venceu o 
Prémio Visão Verde na Catego-
ria de Personalidade, ex aequo 
com o químico Nuno Maulide. 
Schmidt é investigadora no Insti-
tuto de Ciências Sociais da ULis-
boa e autora de uma vasta obra 
de divulgação ambiental, além 
de colunista do Expresso.

EIA no Porto Com o apoio da 
Fundação Santander Portugal, a 
European Innovation Academy 
(EIA), o maior programa de em-
preendedorismo tecnológico e 
digital do mundo, realiza-se pela 
primeira vez no Porto, entre 17 
de julho e 5 de agosto.

APARÊNCIAS Um a um ou todos juntos? Se estivermos a falar de visitas dos líderes de Itália, 
França e Alemanha a Kiev, o conjunto importa. Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz 
não estão entre os maiores entusiastas de um apoio militar à Ucrânia ad aeternum, Macron 
até pediu que não se humilhe o Presidente da Rússia, se possível — e por isso mesmo tem sido 
o principal alvo das críticas de Zelensky. Não se espera que a visita venha a transformar com-
pletamente a abordagem de qualquer uma das partes, mas é mais uma prova de esforço da UE 
para se manter unida, pelo menos na frente comunicacional. FOTO LUDOVIC MARIN/AFP/GETTY IMAGES

Três tíbios tigres

Em causa os exercícios 
de 2016 e 2017, quando 
o selecionador recebeu 
quase €10 milhões da FPF

Fernando 
Santos em 
tribunal

A Autoridade Tributária ana-
lisou os contratos entre Fer-
nando Santos e a Federação 
e exigiu ao selecionador €4,5 
milhões em IRS. O valor foi 
pago para evitar um processo 
de execução, mas Santos quer 
recuperar o dinheiro. Em 2016 
e 2017, através de uma empre-
sa, recebeu quase €10 milhões 
da FPF tendo declarado e pago 
IRS sobre um salário anual de 
€70 mil. Santos recorreu para 
o CAAD (tribunal arbitral) e é 
ouvido segunda-feira. 

O BCE prometeu um 
escudo contra os ataques 
especulativos, mas os 
juros daqui a um ano vão 
estar na linha de risco

Lagarde não 
acalmou mercados

As bolsas na Europa fecha-
ram ontem no vermelho e as 
projeções dos juros da dívida 
dos periféricos para junho de 
2023 apontam para níveis de 
risco. Daqui a um ano, para 
se financiarem no prazo a 
dez anos, Portugal e Espanha 
estarão a pagar 7,5%, Itália 
quase 10% e a Grécia mais de 
9%. Foi Teixeira dos Santos, o 
então ministro das Finanças, 
quem traçou a linha vermelha 
dos 7%, que depois empur-

raria Portugal para o pedido 
de resgate. Os mercados não 
acalmaram mesmo depois de 
o Banco Central Europeu reu-
nir de emergência e anunciar 
um novo “instrumento anti-
fragmentação”, uma espécie 
de escudo contra ‘mísseis’ dos 
mercados, contra ataques es-
peculativos às dívidas. Chris-
tine Lagarde teve de falar 
grosso face ao disparo a que 
se estava a assistir nos juros 
depois da última reunião a 9 de 
junho. Mas como faltam os de-
talhes do ‘escudo’ e não se sabe 
quando é lançado, os ‘mísseis’ 
especulativos continuam. O 
PSI perdeu ontem 2%, e os ju-
ros fecharam em 2,8%.

Tribunal de Contas 
chumba ‘patrulhões’
O tribunal entendeu que 
não se justifica pagar €4,2 
milhões às indústrias de 
defesa, quando o know- 
-how está na Marinha

O Tribunal de Contas negou o 
visto ao contrato do Ministério 
da Defesa com a empresa pú-
blica idD — Portugal Defense, 
para esta desenvolver a gestão 
do programa de aquisição dos 
seis navios de patrulha oceânica 
(conhecidos como ‘patrulhões’), 
aprovado pelo Governo em ju-
nho de 2021, num investimento 
total de €352 milhões. É uma 
derrota para o antigo ministro 
da Defesa, João Gomes Cra-
vinho (atual ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros) e para o 
secretário de Estado da Defesa, 
Marco Capitão Ferreira, que, 
até integrar o elenco governa-
mental, era presidente da idD.

O chumbo “ainda é passível 
de recurso”, explicou ao Ex-
presso fonte oficial do Tribu-
nal de Contas, que confirmou 
a decisão, a ser publicada no 
site do tribunal brevemente. As 
entidades envolvidas já foram 
notificadas.

O fundamento do chumbo do 
contrato tem a ver com o facto 
de o Tribunal de Contas enten-
der que, estando os conheci-

mentos técnicos e a experiência 
acumulada na Marinha, não se 
justifica a despesa prevista para 
o processo dos ‘patrulhões’ ser 
gerida por uma entidade sem 
qualquer experiência para “edi-
ficar” o processo do concurso 
internacional público para a 
construção dos navios.

Esta decisão compromete 
os prazos de um programa já 
muito atrasado: na primeira 
apresentação que o então mi-
nistro fez há um ano, anunciou 
a entrega do primeiro navio 
“para o final de 2023”, o que é 
impossível de cumprir.

A resolução do Conselho de 
Ministros que aprovou a despe-
sa do programa dos ‘patrulhões’ 
estabelecia o valor máximo de 
€4,2 milhões de pagamento à 
idD para gerir o programa, ou 
seja, para ser a empresa a es-
tabelecer e lançar os cadernos 

de encargos para os projetos 
e construção dos seis navios. 
Acontece que Portugal já tem 
quatro navios desta classe — 
chamada “Viana do Castelo” 
por terem sido construídos nes-
tes estaleiros navais — e cujo 
know-how está na Marinha que 
os opera e não na empresa pú-
blica das indústrias de defesa.

Este processo causou mui-
to mal-estar na Marinha, mas 
também na Defesa. Fonte do 
sector diz ao Expresso não se 
compreender como se pede a 
uma entidade exterior para de-
senvolver as competências de 
outra, que não tem meios para 
elaborar um caderno de encar-
gos destes.

Marco Capitão Ferreira, que 
no início de maio esteve no Par-
lamento a defender o orçamen-
to da Defesa, respondeu que não 
se punha “em causa os ramos e 
as capacidades próprias quando 
se recorre à NSPA (agência de 
procurement de material militar 
da NATO). É que este modelo 
custa metade e o dinheiro fica 
cá. O outro custa o dobro e vai 
para fora”. Mas se o processo 
ficasse na Marinha ou na Dire-
ção-Geral de Recursos da Defe-
sa não se gastava e ficava cá na 
mesma. Terá sido esse o enten-
dimento do Tribunal de Contas.

A Defesa contratou a 
empresa pública idD 
por €4,2 milhões, 
para um processo 
que custava zero  
na Marinha

H
á um mês, quando 
esteve no Uruguai, 
Mario Vargas Llosa li-
quidou numa só frase 
o papel a que se atri-
buiu de defensor dos 

valores liberais. Não é a primei-
ra vez que lhe acontece quando 
discorre sobre a América Latina, 
mas desta vez a simplificação 
esquerda-direita em que quase 
sempre labora atirou-o para uma 
negação do próprio voto, a base 
de qualquer democracia.

A frase foi esta: “As palhaçadas 
de Bolsonaro são muito difíceis 
para um liberal aceitar (...), mas 
entre Bolsonaro e Lula, eu prefi-
ro, claro, Bolsonaro. Mesmo com 
as suas patetices, não é o Lula.”

O problema da frase não está na 
evidente tragédia que radica nos 
brasileiros terem de escolher en-
tre reeleger um Presidente total-
mente desqualificado ou repescar 
um ex-Presidente que permitiu 
uma corrupção estratosférica e 
que fez do seu caso judicial o lema 
maior do seu partido.

O problema está nas sucessivas 
frases que Bolsonaro tem pro-
ferido sobre a credibilidade do 
resultado eleitoral de outubro. 
Frases que têm sido repetidas por 
militares de alta patente, alguns 
com cargos políticos e adminis-
trativos. A posição do Planalto e 
de uma parte dos militares é de 
tal forma perigosa que já motivou 
avisos dos EUA sobre a segurança 
do processo eleitoral brasileiro, 
nomeadamente as urnas de voto 
eletrónico.

Porque é que isto interessa 
tanto? Porque depois das presi-
denciais francesas, as brasileiras 
serão as mais importantes do ano. 
E desde o verão passado que o 
atual Presidente e os seus acólitos 
têm antecipado uma situação em 
que os resultados eleitorais serão 
falsificados, lançando a descon-
fiança sobre o sistema judicial, 
que valida os votos.

O assunto está muito longe de 
ser uma brincadeira. Lançar a 
desconfiança sobre o resultado de 
eleições é seguir à risca a partitu-
ra de Donald Trump. Ora, como 
se pode ver, essa partitura não 
termina no dia de eleições. Segue 
no fio do tempo, fazendo com que 
milhões de apoiantes deixem de 
acreditar em resultados eleito-
rais, deslegitimando o vencedor e 
podendo, no limite — como se viu 
no ataque ao Capitólio — levar a 
um golpe de Estado.

Num país com instituições mui-
to mais frágeis que as dos EUA, o 
discurso de Bolsonaro passa por 
espalhar, à espera que alguém 
faça o resto do trabalho depois de 
uma derrota eleitoral. Ninguém 
devia desvalorizar o perigo da 
atitude de Trump, que ainda esta 
semana voltou a dizer que ganhou 
as presidenciais, mas aplicar o 
mesmo truque no Brasil com aju-
da dos militares é uma “patetice” 
de que Lula nunca seria capaz.

Trump 
num país 
tropical

A ideia de um golpe 
no Brasil parece 
absurda. Mas 
Bolsonaro está a 
preparar o caminho 
para a sedição
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